
 
БОРОДЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БОРОДЯНСЬКОГО РАЙОНУ 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
Двадцять перша сесія сьомого скликання 

27 лютого 2020 року 
 

РІШЕННЯ 
 

Про затвердження Плану заходів із реалізації Стратегії розвитку 
Бородянської селищної об`єднаної територіальної громади 

на період 2020 - 2022 роки 
 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
постанови Кабінету Міністрів України 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» та від 06.08.2014 року №385 «Про затвердження Державної 
стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», рішення селищної ради від 
20.12.2019 року №1209-18-VII «Про затвердження Стратегії розвитку Бородянської селищної 
об’єднаної територіальної громади на період до 2025 року», Бородянська селищна рада 
ВИРІШИЛА:  

 
1. Затвердити План заходів із реалізації Стратегії розвитку Бородянської селищної 

об`єднаної територіальної громади на період 2020 - 2022   роки (далі - План заходів), 
що додається. (Додаток №89-1) 

2. Виконавчим органам селищної ради забезпечити: 
2.1. Виконання та організацію контролю за виконанням Плану заходів. 
2.2. Врахування основних заходів, проектів та індикаторів Плану заходів у Програмі 

економічного і соціального розвитку громади та місцевих галузевих програмах під час 
формування пропозицій до переліків об’єктів, які передбачається фінансувати за 
рахунок коштів бюджету селища, державного фонду регіонального розвитку, 
субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам інвестиційного спрямування, 
міжнародної технічної допомоги та міжнародних фінансових організацій тощо. 

3. Сектору місцевого розвитку виконавчого органу Бородянської селищної ради 
забезпечити проведення моніторингу та оцінки результативності впровадження Плану 
заходів.        

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного голови з 
питань діяльності виконавчого органу Бородянської селищної ради Федоренка А.М. 
та постійну комісію Бородянської селищної ради з питань соціально-економічного 
розвитку, бюджету та фінансів, реалізації державної регуляторної політики, розвитку 
цінних паперів та інших фінансових інструментів, інвестицій та 
зовнішньоекономічних зв`язків. 
 

Селищний голова                                                        О.В. Сахарук 
 
смт Бородянка 
 27.02.2020 рік 
№1454-21-VІІ                                                                                              
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Додаток  №89-1 
до рішення двадцять першої сесії  

Бородянської селищної  ради  
сьомого скликання  

№1454-21-VІІ від 27.02.2020 року 
 

П Л А Н  
заходів із реалізації Стратегії розвитку 

Бородянської селищної об`єднаної територіальної громади 
на період 2020 - 2022 роки 

 
1. Аналіз відповідності положень Стратегії розвитку Бородянської 

селищної об’єднаної територіальної громади на період до 2025 року 
до Стратегії розвитку Київської області на 2021-2027 роки 

 
Система стратегічного планування має базуватися на узгодженій системі 

координації процесів стратегічного планування на центральному, 
регіональному та місцевому рівні.  

Стратегія сталого розвитку Київської області на період до 2027 року 
відповідає принципам, пріоритетам, стратегічним цілям та завданням державної 
регіональної політики України та процесам державного стратегічного 
планування розвитку окремих секторів економіки країни та її регіонів, що 
враховує потреби їх розвитку та необхідність підвищення 
конкурентоспроможності.  

На сьогодні ДСРР не затверджена. Відповідно до проєкту ДСРР, основна 
мета регіональної політики до 2027 року та досягнення довготермінового 
бачення будуть реалізовані на основі трьох стратегічних цілей:  

ЦІЛЬ 1. Формування згуртованої країни в соціальному, економічному, 
екологічному та просторовому вимірах (реалізація цілі спрямовується на 
зменшення міжрегіональної та внутрішньорегіональної асиметрії розвитку 
територіальних громад та якості життя людини, створення можливостей для 
посилення мобільності українських громадян, формування відчуття соціальної, 
культурної, освітньої економічної згуртованості країни);  

ЦІЛЬ 2. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів (реалізація 
цієї цілі спрямовується на всі регіони України. В основі заходів та програм і 
проєктів розвитку в регіонах покладається виявлення та розвиток внутрішнього 
потенціалу регіону, його конкурентних переваг та можливостей для розумної 
спеціалізації розвитку);  

ЦІЛЬ 3. Ефективне людиноцентричне багаторівневе врядування 
(передбачає, зокрема формування ефективної системи адміністративно-
територіального устрою та завершення реформи місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади та створення системи органів публічної влади 
дружньої для людини і не обтяжливої для публічних фінансів).  
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Стратегія розвитку Бородянської селищної об’єднаної територіальної 
громадина на період до 2025 року узгоджується із Стратегією розвитку Київської 
області на 2021-2027 роки. 

При розробці Стратегії розвитку громади були враховані принципи:  
- комплексний територіальний підхід – передбачає, що об’єктом в рамках 

місцевої політики є територія, яка характеризує специфічний набір соціальних, 
просторових, екологічних та економічних особливостей. Ці характеристики 
визначають потенціал розвитку громади, включаючи ресурси, бар'єри та 
потреби розвитку, що відрізняють його від інших територій. Комплексний 
територіальний підхід полягає в узгодженні заходів із специфікою певної 
території, щоб він точно відповідав різним потребам розвитку цієї території;  

- партнерство та співпраця – включає побудову культури партнерства та 
співробітництва, орієнтованої на взаємодію громадян, суб’єктів 
підприємницької діяльності та публічних інституцій щодо розвитку. Цей 
принцип також застосовується до встановлення міцних відносин на основі 
довіри, як вертикально між національними, регіональними та місцевими 
установами, так і горизонтально – між місцевими органами влади та різними 
зацікавленими сторонами, включаючи приватний та соціальний сектори;  

- секторальна концентрація – полягає у концентрації ресурсів та діяльності 
на обмеженому переліку галузей та секторів, які є пріоритетними з точки зору 
розвитку країни та окремих регіонів. Це правило означає підтримувати ті галузі 
та сектори, які завдяки своєму потенціалу дозволяють виявити конкурентні 
переваги даної території і є рушійною силою економічного розвитку;  

- сталі інвестиції – означає співпрацю та координацію в таких сферах як: 
планування розвитку, просторове планування, житлова та транспортна 
політика, охорона природи та якість повітря. Цей принцип також сприяє 
побудові кругової економіки, яка максимізує ефективне використання ресурсів 
і зменшує утворення відходів. 

 
2. Узгодженість стратегічних цілей Стратегії розвитку Бородянської 

селищної об’єднаної територіальної громади на період до 2025 року 
до Стратегії розвитку Київської області на 2021-2027 роки: 

Стратегічні цілі 
(Бородянська ОТГ) 

Стратегічні цілі (Київської області ) 
1. Розвиток 
людського 
потенціалу, 
наближення 
якості життя 
до 
європейських 
стандартів 

2. Підвищення 
конкурентосп
роможності 
економіки 
регіону 

3. Розвиток 
інноваційно 
орієнтованих 
галузей 
економіки 
(на засадах 
смарт-
спеціалізації) 

4. Сталий 
розвиток 
територій 
населених 
пунктів і 
громад 

1. Висока якість 
агровиробничої 
інфраструктури 

 Х  Х 
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2. Забезпечення 
високого рівня життя 
населення 

Х    

3. Промоція 
Бородянської ОТГ 
через збереження та 
підтримку культурно-
історичної спадщини 

Х Х   

 



3. Узгодженість операційних цілей Стратегії розвитку Бородянської селищної об’єднаної територіальної громади з 
цілями проєкту Стратегії розвитку Київської області на 2021-2027 роки: 

 

Оперативні цілі проєкту 
Стратегії розвитку 

Бородянської селищної 
об’єднаної територіальної 
громади на період до 2025 

року 

Оперативні цілі Стратегії розвитку Київської області на 2021-2027 роки 
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1.1.Забезпечення сталого 
розвитку громади              Х  
1.2.Створення і 
функціонування кластеру 
переробної  промисловості 

      Х Х Х       

1.3.Удосконалення логістичної 
мережі               Х 
2.1.Розвиток медичної галузі 
та підтримання здорового 
способу життя 

 Х              

2.2.Забезпечення високого 
рiвня якості освіти та 
розширення умов вiльного 
довтупу до освытных послуг 

Х            
 

  

2.3. Забезпечення переходу до 
раціональних моделей 
споживання і виробництва 

     Х          

2.4. Сприяння побудові 
миролюбивого та відкритого 
суспільства 

    Х           

2.5.Забезпечення організації 
дозвілля і відпочинку  Х              
3.1. Формування культурного 
коду громади   Х             
3.2.Створення центрів 
місцевого розвитку на базі 
сільських закладів культури 

  Х             

3.3.Створення туристичного 
кластеру          Х      
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Стратегія розвитку Бородянської селищної об’єднаної територіальної 
громадина на період до 2025 року, крім власних цілей розвитку регіону, 
містить цілі, що відповідають цілям та строкам реалізації Стратегії розвитку 
Київської області на 2021-2027 роки у частині завдань і заходів, що 
передбачають спільні дії центральних та місцевих органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування. 

 
4. Узгодженість Стратегії з основними аспектами регіонального 

розвитку 
 

Узгодженість стратегічних цілей Київської області з ключовими 
секторами розвитку була також проаналізована. Позначка “X” була вставлена 
у поля, де присутня узгодженість, внесок або відповідний зв'язок. 

 

Сектори 

Стратегічні цілі 

1. Висока якість 
агровиробничої 
інфраструктури 

2. Забезпечення 
високого рівня 
життя 
населення 
 

3. Промоція 
Бородянської 
ОТГ через 
збереження та 
підтримку 
культурно-
історичної 
спадщини 

Економіка і торгівля Х   
Промисловість та 
інфраструктура 

Х   

Сільське, лісове 
господарство, харчова 
промисловість 

Х   

Транспорт і дороги Х  Х 
Екологія й природні ресурси Х Х Х 
Освіта й молодь  Х  
Здоров’я, соціальний захист, 
сім’я і дитина 

 Х  

Культура і туризм   Х 
Обмін інформацією Х Х Х 
Комунальне господарство Х Х  
Територіальний розвиток, 
земля і кадастр 

Х Х Х 

 

5. План заходів з реалізації Стратегії розвитку 
 
Принципи сталого розвитку включені в усі компоненти Плану заходів.  
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Сталість вимагає інтеграції та збалансування економічних, територіальних, 
соціальних і екологічних цілей.  

Розробка Плану заходів є окремим важливим процесом стратегічного 
планування розвитку громади, що відбувається шляхом узагальнення та 
аналізу напрацювань робочої групи з розробки стратегічного плану розвитку 
Бородянської громади. Окрім цього дана робоча група братиме участь у 
процесі перегляду та уточнення Плану заходів Стратегії.  

Головним розробником Плану заходів є сектор місцевого розвитку 
виконавчого органу Бородянської селищної ради. Партнерами процесу 
підготовки Плану заходів виступив Київський Центр розвитку місцевого 
самоврядування. 

Програми Плану заходів повністю співпадають зі стратегічними цілями 
Стратегії: 

Стратегічна ціль 1: Висока якість агровиробничої інфраструктури  
Стратегічна ціль 2: Забезпечення високого рівня життя населення 
Стратегічна ціль 3: Промоція Бородянської ОТГ через збереження та 

підтримку культурно-історичної спадщини 
Стратегічні цілі є загальними, тому вони залишаються релевантними 

після завершення першого програмного циклу, виробленого в цьому Плані 
заходів. На операційному рівні кожна з трьох стратегічних цілей складається 
з кількох операційних цілей. 

Перегляд і оновлення Плану заходів передбачається здійснювати за 
підсумками річного звіту з його виконання на основі пропозицій, наданих 
розробниками проектів розвитку, у зв’язку з визначенням нових 
пріоритетних завдань та урахуванням зміни в середовищі і узгодження 
обмежених ресурсів розвитку з новими цілями розвитку громади.  

 
№ 
п/п 

Стратегічні 
цілі 

Операційні цілі Завдання  Проекти 

1 Висока 
якість агро-
виробничої 
інфра-
структури 

1.1.Забезпечення 
сталого розвитку 
громади 

1.1.1.Створити базу 
даних активів громади  

Створення цифрової моделі 
громади 

1.1.2.Провести 
екологічний аудит 

Проведення комплексу 
заходів щодо визначення 
обсягу стратегічної 
екологічної оцінки 

1.1.3.Налагодити 
співпрацю з аграріями 
щодо використання 
сталих принципів 
розвитку 

Формування біоенергетичної 
системи аграрного 
виробництва 

1.1.4. Розробити 
комплексну цільову 
програму відновлення 
належного стану 
довкілля та 
запобігання 
шкідливого впливу на 
навколишнє природне 

Розробка комплексної 
цільової екологічної 
Програми Бородянської 
селищної об’єднаної 
територіальної громади  
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середовище   
1.2.Створення і 
функціонування 
кластеру 
переробної  
промисловості 

1.2.1.Створити банк 
інвестиційних 
пропозицій 

Розробка інвестиційного 
паспорту Бородянської 
об’єднаної територіальної 
громади 
 

1.2.2. Розробити та 
впровадити програму 
популяризації 
інвестиційних 
пропозицій 

Розробка Програми 
популяризації інвестиційних 
пропозицій Бородянської 
об’єднаної територіальної 
громади 
 

1.2.3.Забезпечити 
функціонування 
мультимодального 
ХАБу для підтримки 
суб’єктів 
підприємницької 
діяльності 

Реалізація проекту 
мультимодального ХАБу 
орієнтованого на переробну 
промисловість продуктів 
сільськогосподарського 
виробництва 
 
Створення центру підтримки 
підприємництва для надання 
правової, фінансової, 
консультативної, 
маркетингової, зовнішньо-
економічної та інших видів 
допомоги, що забезпечать 
підтримку та сталий 
розвиток підприємництва 
громади 
 

Створення 
агробіотехнологічного 
комплексу в смт Бородянка  
 

1.3.Удосконален
ня логістичної 
мережі 

1.3.1.Розширити  
функціонування 
транспортних шляхів 
для забезпечення 
створення і 
функціонування 
кластеру переробної 
промисловості 

Капітальний ремонт 
дорожнього покриття по 
вул.Центральна в смт 
Бородянка 

Капітальний ремонт 
дорожнього покриття по 
вул.Сільськогосподарська в 
смт Бородянка 
 
Капітальний ремонт 
дорожнього покриття по 
вул.Ветеранів в смт 
Бородянка 
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Капітальний ремонт 
дорожнього покриття по 
вул.Молодіжна в с.Дружня 
Капітальний ремонт 
дорожнього покриття 
провулулку між вулицями 
Залізнична та Молодіжна в 
с.Дружня 
Капітальний ремонт 
дорожнього покриття 
провулулку між вулицями 
М.Петровського та Д.Чубаря 
в с.Дружня 
Будівництво дорожнього 
покриття по 
вул.Бондаревського (підїзд 
до залізничної платформи 
«Хутір Гай») в с.Дружня 
Капітальний ремонт 
дорожнього покриття по 
вул.Зелей Гай в с.Мирча 
Капітальний ремонт 
дорожнього покриття по 
вул.Чкалова в с.Мирча 
Капітальний ремонт 
дорожнього покриття по 
вул.Першотравнева в 
с.Мирча 
Капітальний ремонт 
дорожнього покриття по 
вул.Харківська в с.Вабля 
Капітальний ремонт 
дорожнього покриття по 
вул.Польова в с.Нова Гребля 
Капітальний ремонт 
дорожнього покриття по 
вул.Берегова в с.Нова Гребля 
Капітальний ремонт 
дорожнього покриття по 
вул.Макійчукова в 
с.Пилиповичі 
Капітальний ремонт 
дорожнього покриття по 
вул.Сонячна, Миру в 
с.Пилиповичі 

1.3.2.Розвивати 
авіаперевезення в 
рамках державно-
приватного 
партнерства 

Створення комунального 
підприємства «Аеропорт 
Бородянка» в рамках 
державно-приватного 
партнерства 
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Реконструкція аеродрому 
«Бородянка» І черга 
(реконструкція існуючої 
злітно-посадкової смуги) 

1.3.3. Забезпечити 
потреби кластеру 
переробної 
промисловості в 
рамках будівництва 
житлової та 
муніципальної 
інфраструктури 
 

Будівництво житлового 
масиву на 1 000 родин за 
принципом «пасивного 
будинку» 

2 Забезпечен-
ня високого 
рівня життя 
населення 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.Розвиток 
медичної галузі 
та підтримання 
здорового 
способу життя 

2.1.1.Забезпечити 
заклади охорони 
здоров’я необхідною 
матеріальною базою 

Придбання сучасного 
медичного стоматологічного 
обладнання  
 
Модернізація медичного 
обладнання Бородянської 
центральної лікарні. 
(придбання 
відеоколоноскопа Pentax EC-
380 Kp») 
 
Придбання електроскутерів 
для забезпечення потреб 
ФАПів та ФП 
 

2.1.2. Провести 
будівельні роботи, 
капітальні та поточні 
ремонти закладів 
охорони здоров’я 

Капітальний ремонт 
Новозаліської АЗПСМ  
 
Капітальний ремонт покрівлі 
Новокорогодського ФАПу 
 
Заміна віконних блоків в 
будівлі Шибенського ФП 
 
Капітальний ремонт 
патологоанатомічного 
відділення Бородянської 
центральної лікарні 
 

2.1.3.Впровадити 
механізм 
популяризації 
здорового способу 
життя 

«Бородянська громада за 
здоровий спосіб життя» 
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2.2.Забезпечення 
високого рiвня 
якості освіти та 
розширення 
умов вiльного 
довтупу до 
освытных 
послуг  

2.2.1.Здійснити 
оптимізацію 
навчальних закладів 

«Освіта доступна для 
кожного»  

2.2.2.Створити та 
забезпечити 
функціонування 
нового освітньо-
комунікаційного 
простору 

Благодійний Фонд меценатів 
громади «Інвестування в 
майбутнє» 
 
«Алея меценатів» 
 
«Учнівський парламент» 
 
Придбання комп'ютерного 
обладнання, 
оргтехніки та програмного 
забезпечення, необхідного 
для реалізації єдиного  
інформаційного простору в 
закладах освіти  
 
Проведенння навчально-
методичних практичних 
семінарів для педагогів та 
школярів 
 
«Університет майбутнього 
вчителя» 
 
«Кава з директором» 
 

«Скринька довіри» 

2.2.3.Створити умови 
для розвитку 
позашкільної освіти 

«Освітній округ» 
 

2.3. 
Забезпечення 
переходу до 
раціональних 
моделей 
споживання і 
виробництва 

2.3.1.Розробити 
програму 
енергозбереження та 
підвищення 
енергоефективності  
 

Напмсання Плану Дій 
Сталого Енергетичного 
Розвитку та клімату 
(SECAR) до 2025 року 
 

2.3.2.Впровадити 
енергоефективні та 
енергозберігаючі 

Капітальний ремонт щодо 
покращення 
енергозбереження 
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технології Бородянського академічного 
ліцею 
 
Капітальний ремонт щодо 
покращення 
енергозбереження 
Бородянського СЗЗСО  І-ІІІ 
ступенів №1 
 
 
Капітальний ремонт щодо 
покращення 
енергозбереження 
Бородянської ЗЗСО І-ІІ 
ступенів 
 
 
Капітальний ремонт щодо 
покращення 
енергозбереження КЗ 
«Мирчанський ЗЗСО І-ІІ 
ступенів – ЗДО» 
 
 
Капітальний ремонт щодо 
покращення 
енергозбереження КЗ 
«Новогребельський  ЗЗСО  
І-ІІ ступенів – ЗДО» 
 
 
 
 
 

2.3.3.Розробити 
програму поводження 
з ТПВ та забезпечення 
приватного сектору 
населених пунктів 
сміттєвими баками 

Розробка програми 
поводження з ТПВ та 
забезпечення приватного 
сектору населених пунктів 
Бородянської об’єднаної 
територіальної громади 
сміттєвими баками 
 
 

2.3.4. Запровадити 
проекти переробної та 
відновлюваної 
енергетики  

Реконструкція комплексу 
каналізаційно-очисних 
споруд в с.Нове Залісся  
 

Будівництво сонячної 
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електростанції 

2.4. Сприяння 
побудові 
миролюбивого 
та відкритого 
суспільства 

2.4.1. Розробити 
комунікаційну 
стратегію і 
запровадити механізм 
діалогу між усіма 
зацікавленими 
сторонами громада-
бізнес-влада 

Розробка комунікаційної 
стратегії громади 
Бородянської об’єднаної 
територіальної громади  

«Хочеш змін – запропонуй 
як!» 
 
Втілення проекту «Центр 
надання адміністративних 
послуг» 
 

2.5.Забезпечення 
організації 
дозвілля і 
відпочинку 

2.5.1.Розвивати 
спортивну 
інфраструктуру 

Будівництво спортивного 
поля зі штучним покриттям 
70*110 метрів в смт 
Бородянка 
 
Будівництво спортивного 
поля зі штучним покриттям 
22*42 метрів в с.Дружня 
 
Будівництво спортивного 
поля зі штучним покриттям 
22*42 метрів в с. Пилиповичі 
 
Придбання та встановлення 
тренажерів в населених 
пунктах громади 
 

2.5.2.Впровадити 
механізм 
популяризації 
активного відпочинку 
і дозвілля 
 

Щорічний відкритий  
чемпіонат селищного голови 
з різних видів спорту 
 
Будівництво Центру дитячої 
та юнацької творчості в по 
вул. Паркова смт Бородянка 
Будівництво закладу 
культурно-просвітницького і 
спортивного обслуговування 
населення та психологічної 
реабілітації учасників АТО в 
с.Дружня 
«Простір для молоді» 
Створення публічної 
інтерактивної "Бібліотеки-
трансформера" на базі 
Бородянської центральної 
бібліотеки в смт Бородянка 

2.5.3.Підвищити якість 
соціальної 

Втілення Концепції розвитку 
рекреаційної зони в смт 
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інфраструктури 
(маршрути та мережі 
громадського 
транспорту, 
освітлення, паркові 
зони, зони відпочинку) 

Бородянка 
 
  
Капітальний ремонт та 
озеленення пішохідної зони в 
с. Дружня 
 

Капітальний ремонт та 
озеленення пішохідної зони в 
с. Пилиповичі 
 

3 Промоція 
Бородян-
ської ОТГ 
через 
збереження 
та 
підтримку 
культурно-
історичної 
спадщини 

3.1. Формування 
культурного 
коду громади 

3.1.1.Провести 
інвентаризацію 
об’єктів історичної та 
культурної спадщини 
громади 

Пошукова краєзнавча 
експедиції «Подорож у 
минуле» 

Створення електронної бази 
даних  
об’єктів історичної та 
культурної спадщини 
громади «Історичними 
стежками» 
 

3.1.2.Отримати 
офіційний статус 
«Історична пам’ятка» 
для об’єктів пам’яток 
місцевого значення 

Отримати офіційний статус 
«Історична памятка» для 
об’єктів памяток місцевого 
значення  
 

3.1.3.Створити реєстр 
майстрів народної 
творчості та ремесел і 
забезпечити необхідні 
умови для їх 
комунікації та 
передачі навичок 
молоді 

Формування реєстру «Перли 
Бородянської громади»  
 
 
 
 
 
Організація виставок-
ярмарок продуктів творчості 
майстрів народної творчості 
та ремесел громади 
 
 
 

Формування експозиції у 
Бородянському 
краєзнавчому музеї  
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присвяченої майстрам 
народної творчості та 
ремесел громади 
 
«Творча майстерня»  
 

3.1.4.Створити базу 
даних аматорських 
колективів з пісенно-
обрядової творчості  

Створення бази даних 
аматорських колективів з 
пісенно-обрядової творчості 

3.1.5.Впорядкувати 
музейний фонд та 
розробити і 
впровадити проекти 
сучасних 
інтерактивних музеїв 

Проведення циклу заходів 
«Люби і знай свій рідний 
край» 

3.1.6.Створити 
необхідні механізми 
для популяризації 
історичної та 
культурної спадщини 
громади 

Проведення щорічного 
квест-форуму з питань 
формування культурного 
коду громади 
 
 
Проведення конкурсу 
знавців легенд та повір’їв  
 
Створення збірки цікавих 
історій, легенд та повір’їв 
Бородянщини 
 
Проведення щорічного 
етнофестивалю «Дерево 
роду» 
 

3.2.Створення 
центрів 
місцевого 
розвитку на базі 
сільських 
закладів 
культури 

3.2.1.Провести 
інвентаризацію 
закладів культури 

Інвентаризація закладів 
культури Бородянської 
об’єднаної територіальної 
громади 
 

3.2.2.Створити центри 
місцевої активності 

Створення «Центрів місцевої 
активності» на базі закладів 
культури 
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3.3.Створення 
туристичного 
кластеру  

3.3.1. Створити 
механізм співпраці 
між різними 
суб’єктами, які 
можуть надавати 
послуги потенційним 
туристам в рамках 
діяльності 
туристичного кластеру 

Створення бази даних 
рекреаційних зон та місць 
відпочинку із зазначенням 
місць розташування 
суб’єктів надання побутових 
послуг «Рекреація та 
відпочинок в Бородянській 
ОТГ» 

3.3.2.Створити 
різнопрофільний 
туристичний путівник 
по Бородянській ОТГ 

Створення «Путівника 
Бородянської ОТГ»  
Проектування та друк 
інформаційних буклетів про 
туристичні маршрути та 
послуги 

3.3.3.Впровадити 
інструменти 
популяризації 
туристичних 
маршрутів та послуг  

 Проект «Маршрут INFO»  

 
 

6. Каталог технічних завдань на проекти Стратегії розвитку 
 

№  Завдання Стратегії Проекти Період 
реалізації, 

роки 

Вартість реалізації, тис.грн. 

2020 2021 2022 Всього 

1 

1.1.1.Створити базу 
даних активів 
громади  
 

Створення цифрової 
моделі громади 

2020-2022 960,000 960,000 960,000 2880,000 

2 

1.1.2.Провести 
екологічний аудит 

Проведення комплексу 
заходів щодо визначення 
обсягу стратегічної 
екологічної оцінки 
 

2020 150,000 0,000 0,000 150,000 

3 

1.1.3.Налагодити 
співпрацю з 
аграріями щодо 
використання сталих 
принципів розвитку 

Формування 
біоенергетичної системи 
аграрного виробництва з 2020 100,000 100,000 100,000 300,000 

4 

1.1.4. Розробити 
комплексну цільову 
програму 
відновлення 
належного стану 
довкілля та 
запобігання 
шкідливого впливу 
на навколишнє 
природне 
середовище   

Розробка комплексної 
цільової екологічної 
Програми 
Бородянськоїселищної 
об’єднаної територіальної 
громади 2020 0,000 0,000 0,000 0,000 
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5 

1.2.1.Створити банк 
інвестиційних 
пропозицій 

Розробка інвестиційного 
паспорту Бородянської 
об’єднаної територіальної 
громади 

2020 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 

1.2.2. Розробити та 
впровадити 
програму 
популяризації 
інвестиційних 
пропозицій 

Розробка Програми 
популяризації 
інвестиційних пропозицій 
Бородянської об’єднаної 
територіальної громади 

2020 20,000 50,000 50,000 120,000 

7 

1.2.3.Забезпечити 
функціонування 
мультимодального 
ХАБу для підтримки 
суб’єктів 
підприємницької 
діяльності 

Створення центру 
підтримки 
підприємництва для 
надання правової, 
фінансової, 
консультативної, 
маркетингової, 
зовнішньо-економічної та 
інших видів допомоги, що 
забезпечать підтримку та 
сталий розвиток 
підприємництва громади 

2022 0,000 0,000 500,000 500,000 

8 

Створення 
агробіотехнологічного 
комплексу в смт 
Бородянка  

2020-2023 17724041,244 11817111,038 2950215,718 32491368,000 

9 

1.3.1.Розширити  
функціонування 
транспортних 
шляхів для 
забезпечення 
створення і 
функціонування 
кластеру переробної 
промисловості 

Капітальний ремонт 
дорожнього покриття по 
вул.Центральна в смт 
Бородянка 

2020 3024,565 0,000 0,000 3024,565 

10 

Капітальний ремонт 
дорожнього покриття по 
вул.Сільськогосподарська 
в смт Бородянка 

2020 1428,827 0,000 0,000 1428,827 

11 

Капітальний ремонт 
дорожнього покриття по 
вул.Ветеранів в смт 
Бородянка 

2021 0,000 1492,997 0,000 1492,997 

12 

Капітальний ремонт 
дорожнього покриття по 
вул.Молодіжна в 
с.Дружня 

2020 1600,000 0,000 0,000 1600,000 

13 

Капітальний ремонт 
дорожнього покриття 
провулку між вулицями 
Залізнична та Молодіжна 
в с.Дружня 

2022 0,000 0,000 1400,000 1400,000 

14 

Капітальний ремонт 
дорожнього покриття 
провулку між вулицями 
М.Петровського та 
Д.Чубаря в с.Дружня 

2022 0,000 0,000 1400,000 1400,000 

15 

Будівництво дорожнього 
покриття по 
вул.Бондаревського 
(підїзд до залізничної 
платформи «Хутір Гай») в 
с.Дружня 

2021 0,000 1500,000 0,000 1500,000 

16 

Капітальний ремонт 
дорожнього покриття по 
вул.Зелей Гай в с.Мирча 

2020 1205,197 0,000 0,000 1205,197 

17 
Капітальний ремонт 
дорожнього покриття по 
вул.Чкалова в с.Мирча 

2020 2449,630 0,000 0,000 2449,630 

18 

Капітальний ремонт 
дорожнього покриття по 
вул.Першотравнева в 
с.Мирча 

2020 1499,389 0,000 0,000 1499,389 
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19 
Капітальний ремонт 
дорожнього покриття по 
вул.Харківська в с.Вабля 

2020 1498,001 0,000 0,000 1498,001 

20 

Капітальний ремонт 
дорожнього покриття по 
вул.Польова в с.Нова 
Гребля 

2020 873,924 0,000 0,000 873,924 

21 

Капітальний ремонт 
дорожнього покриття по 
вул.Берегова в с.Нова 
Гребля 

2020 552,595 0,000 0,000 552,595 

22 

Капітальний ремонт 
дорожнього покриття по 
вул.Макійчукова в 
с.Пилиповичі 

2021 0,000 1200,000 0,000 1200,000 

23 

Капітальний ремонт 
дорожнього покриття по 
вул.Сонячна,Миру в 
с.Пилиповичі 

2020 1550,000 0,000 0,000 1550,000 

24 

1.3.2.Розвивати 
авіаперевезення в 
рамках державно-
приватного 
партнерства 

Створення комунального 
підприємства «Аеропорт 
Бородянка в рамках 
державно-приватного 
партнерства 

2020 50,000 0,000 0,000 50,000 

25 

Реконструкція аеродрому 
«Бородянка» І черга 
(реконструкція існуючої 
злітно-посадкової смуги) 

2020-2022 6000,000 7300,000 7500,000 20800,000 

26 

1.3.3. Забезпечити 
потреби кластеру 
переробної 
промисловості в 
рамках будівництва 
житлової та 
муніципальної 
інфраструктури 

Будівництво житлового 
масиву на 1 000 родин за 
принципом «пасивного 
будинку» 

2022-2023 0,000 0,000 1945911,600 3243186,000 

27 

2.1.1.Забезпечити 
заклади охорони 
здоров’я необхідною 
матеріальною базою 

Придбання сучасного 
медичного 
стоматологічного 
обладнання  

2020-2022 100,000 120,000 150,000 370,000 

28 

Модернізація медичного 
обладнання Бородянської 
центральної лікарні. 
Придбання 
відеоколоноскопа Pentax 
EC-380 Kp» 

2021 0,000 650,000 0,000 650,000 

29 

Придбання 
електроскутерів для 
забезпечення потреб 
ФАПів та ФП 

2020-2022 50,000 60,000 90,000 200,000 

30 

2.1.2. Провести 
будівельні роботи, 
капітальні та 
поточні ремонти 
закладів охорони 
здоров’я 

Капітальний ремонт щодо 
покращення 
енергозбереження 
Новозаліської АЗПСМ  

2021 0,000 1571,846 0,000 1571,846 

31 
Капітальний ремонт 
покрівлі 
Новокорогодського ФАПу 

2022 0,000 0,000 1000,000 1000,000 

32 
Заміна віконних блоків в 
будівлі Шибенського ФП 2020 147,834 0,000 0,000 147,834 

33 

Капітальний ремонт 
патологоанатомічного 
відділення Бородянської 
центральної лікарні 

2021 0,000 8115,500 0,000 8115,500 

34 

2.1.3.Впровадити 
механізм 
популяризації 
здорового способу 
життя 

«Бородянська громада за 
здоровий спосіб життя» 

з 2020 50,000 50,000 50,000 150,000 
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35 

2.2.1.Здійснити 
оптимізацію 
навчальних закладів 

«Освіта, доступна для 
кожного»  2020-2021 30,000 35,000 0,000 65,000 

36 

2.2.2.Створити та 
забезпечити 
функціонування 
нового освітньо-
комунікаційного 
простору 

«Благодійний Фонд 
меценатів громади 
«Інвестування в 
майбутнє» 

2020 10,000 0,000 0,000 10,000 

37 «Алея меценатів» з 2020 5,000 5,000 5,000 15,000 

38 «Учнівський парламент» з 2020 5,000 5,000 5,000 15,000 

39 

Придбання 
комп'ютерного 
обладнання,оргтехніки та 
програмного 
забезпечення, необхідних 
для реалізації єдиного 
інформаційного простору 
в закладах освіти  

з 2020 505,000 505,000 505,000 1515,000 

40 

Проведенння навчально-
методичних практичних 
семінарів для педагогів та 
школярів 

з 2020 80,000 70,000 70,000 220,000 

41 
«Університет 
майбутнього вчителя» 

з 2020 3,000 3,000 3,000 9,000 

42 «Кава з директором» з 2020 5,000 5,000 5,000 15,000 

43 «Скринька довіри» з 2020 3,000 3,000 3,000 9,000 

44 

2.2.3.Створити 
умови для розвитку 
позашкільної освіти 

«Освітній округ» 

2021-2022 0,000 1000,000 2000,000 3000,000 

45 

2.3.1.Розробити 
програму 
енергозбереження та 
підвищення 
енергоефективності  

Написання Плану Дій 
Сталого Енергетичного 
Розвитку та клімату 
(SECAR) до 2025 року 

2020 85,000 0,000 0,000 85,000 

46 

2.3.2.Впровадити 
енергоефективні та 
енергозберігаючі 
технології 

Капітальний ремонт щодо 
покращення 
енергозбереження 
Бородянського 
академічного ліцею 

2020-2021 16667,722 8220,544 0,000 24888,266 

47 

Капітальний ремонт щодо 
покращення 
енергозбереження 
Бородянського СЗЗСО  І-
ІІІ ступенів №1 

2022 0,000 0,000 9353,874 9353,874 

48 

Капітальний ремонт щодо 
покращення 
енергозбереження 
Бородянської ЗЗСО І-ІІ 
ступенів 

2021 0,000 5114,005 0,000 5114,005 

49 

Капітальний ремонт щодо 
покращення 
енергозбереження КЗ 
«Мирчанський ЗЗСО І-ІІ 
ступенів – ЗДО» 

2020-2021 5393,254 2044,381 0,000 7437,635 

50 

Капітальний ремонт щодо 
покращення 
енергозбереження КЗ 
«Новогребельський  ЗЗСО  
І-ІІ ступенів – ЗДО» 

2022 0,000 0,000 9098,644 9098,644 

51 

2.3.3.Розробити 
програму 
поводження з ТПВ 
та забезпечення 
приватного сектору 
населених пунктів 
сміттєвими баками 

Розробка програми 
поводження з ТПВ та 
забезпечення приватного 
сектору населених 
пунктів Бородянської 
об’єднаної територіальної 
громади сміттєвими 
баками 

2020 0,000 0,000 0,000 0,000 
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52 
 2.3.4. Запровадити 
проекти переробної 
та відновлюваної 
енергетики 

Реконструкція комплексу 
каналізаційно-очисних 
споруд в с.Нове Залісся  

2021 0,000 71225,660 0,000 71225,660 

53 
Будівництво сонячної 
електростанції 

2020 190000,000 0,000 0,000 190000,000 

54 

2.4.1. Розробити 
комунікаційної 
стратегії і 
запровадження 
механізму діалогу 
між усіма 
зацікавленими 
сторонами громада-
бізнес-влада 

Розробка комунікаційної 
стратегії громади 
Бородянської об’єднаної 
територіальної громади  

з 2020 0,000 0,000 0,000 0,000 

55 
«Хочеш змін – 
запропонуй як!» 

з 2020 5,000 5,000 5,000 15,000 

56 
Втілення проекту «Центр 
надання адміністративних 
послуг» 

2020 7200,000 0,000 0,000 7200,000 

57 

2.5.1.Розвивати 
спортивну 
інфраструктуру 

Будівництво спортивного 
поля зі штучним 
покриттям 70*110 метрів 
в смт Бородянка 

2020 100,000 0,000 0,000 100,000 

58 

Будівництво спортивного 
поля зі штучним 
покриттям 22*42 метрів в 
с.Дружня 

2020 1591,778 0,000 0,000 1591,778 

59 

Будівництво спортивного 
поля зі штучним 
покриттям 22*42 метрів в 
с. Пилиповичі 

2020 1591,800 0,000 0,000 1591,800 

60 

Придбання та 
встановлення тренажерів 
в населених пунктах 
громади 

2021-2022 0,000 500,000 500,000 1000,000 

61 

2.5.2.Впровадити 
механізм 
популяризації 
активного 
відпочинку і 
дозвілля 

Щорічний відкритий  
чемпіонат селищного 
голови з різних видів 
спорту 

з 2020 250,000 250,000 250,000 750,000 

62 

Будівництво Центру 
дитячої та юнацької 
творчості в по вул. 
Паркова смт Бородянка 

2020 5882,353 0,000 0,000 5882,353 

63 

Будівництво закладу 
культурно-
просвітницького і 
спортивного 
обслуговування населення 
та психологічної 
реабілітації учасників 
АТО в с.Дружня 

2020-2021 20000,000 16000,000 0,000 36000,000 

64 «Простір для молоді» з 2020 500,000 200,000 100,000 800,000 

65 

Створення публічної 
інтерактивної 
"Бібліотеки-
трансформера" на базі 
Бородянської центральної 
бібліотеки в смт 
Бородянка 

2021-2022 0,000 5000,000 2000,000 7000,000 

66 
2.5.3.Підвищити 
якість соціальної 
інфраструктури 
(маршрути та мережі 
громадського 
транспорту, 
освітлення, паркові 
зони, зони 
відпочинку) 

Втілення Концепції 
розвитку рекреаційної 
зони в смт Бородянка  

2021-2022 0,000 1500,000 500,000 2000,000 

67 
Капітальний ремонт та 
озеленення пішохідної 
зони в с. Дружня 

2022 0,000 0,000 500,000 500,000 

68 
Капітальний ремонт та 
озеленення пішохідної 
зони в с. Пилиповичі 

2022 0,000 0,000 500,000 500,000 

69 
3.1.1.Провести 
інвентаризацію 
об’єктів історичної 

Пошукова краєзнавча 
експедиція «Подорож у 
минуле»   

з 2020 15,000 30,000 5,000 50,000 
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70 

та культурної 
спадщини громади 

Створення електронної 
бази даних об’єктів 
історичної та культурної 
спадщини громади 
«Історичними стежками» 

2021-2022 0,000 20,000 20,000 40,000 

71 

3.1.2.Отримати 
офіційний статус 
«Історична 
пам’ятка» для 
об’єктів пам’яток 
місцевого значення 

Отримати офіційний 
статус «Історична 
пам’ятка» для об’єктів 
пам’яток місцевого 
значення 

2020-2022 200,000 200,000 200,000 600,000 

72 
3.1.3.Створити 
реєстр майстрів 
народної творчості 
та ремесел і 
забезпечити 
необхідні умови для 
їх комунікації та 
передачі навичок 
молоді 

Формування реєстру 
«Перли Бородянської 
громади»  

з 2020 15,000 20,000 15,000 50,000 

73 

Організація виставок-
ярмарок продуктів 
творчості майстрів 
народної творчості та 
ремесел громади 

з 2020 20,000 20,000 20,000 60,000 

74 

Формування експозиції у 
Бородянському 
краєзнавчому музеї 
присвяченої майстрам 
народної творчості та 
ремесел громади 

2020-2022 40,000 40,000 40,000 120,000 

75 "Творча майстерня" 2021-2022 0,000 300,000 300,000 600,000 

76 

3.1.4.Створити базу 
даних аматорських 
колективів з 
пісенно-обрядової 
творчості  

Створення бази даних 
аматорських колективів з 
пісенно-обрядової 
творчості 

2020-2022 30,000 35,000 35,000 100,000 

77 

3.1.5.Впорядкувати 
музейний фонд та 
розробити і 
впровадити проекти 
сучасних 
інтерактивних 
музеїв 

Проведення циклу заходів 
«Люби і знай свій рідний 
край» 

з 2020 30,000 30,000 30,000 90,000 

78 

3.1.6.Створити 
необхідні механізми 
для популяризації 
історичної та 
культурної 
спадщини громади 

Проведення щорічного 
квест-форуму з питань 
формування культурного 
коду громади 

з 2020 5,000 5,000 5,000 15,000 

79 
Проведення конкурсу 
знавців легенд та повір’їв  з 2020 10,000 20,000 20,000 50,000 

80 
Створення збірки цікавих 
історій, легенд та повір’їв 
Бородянщини 

2020-2022 10,000 20,000 30,000 60,000 

81 
Проведення щорічного 
етнофестивалю «Дерево 
роду» 

з 2020 300,000 500,000 700,000 1500,000 

82 

3.2.1.Провести 
інвентаризацію 
закладів культури 

Інвентаризація закладів 
культури Бородянської 
об’єднаної територіальної 
громади 

2020-2021 20,000 20,000 0,000 40,000 

83 

3.2.2.Створити 
центри місцевої 
активності 

Створення «Центрів 
місцевої активності» на 
базі закладів культури 

2020-2022 300,000 500,000 600,000 1400,000 

84 

3.3.1. Створити 
механізм співпраці 
між різними 
суб’єктами, які 
можуть надавати 
послуги 
потенційним 
туристам в рамках 
діяльності 
уристичного 
кластеру 

Створення бази даних 
рекреаційних зон та місць 
відпочинку із зазначенням 
місць розташування 
суб’єктів надання 
побутових послуг 
«Рекреація та відпочинок 
в Бородянській ОТГ» 

2020-2021 50,000 50,000 0,000 100,000 
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3.3.2.Створити 
різнопрофільний 
туристичний 
путівник по 
Бородянській ОТГ 

Створення «Путівника 
Бородянської ОТГ»  

2020-2021 50,000 50,000 0,000 100,000 

86 

  Проектування та друк 
інформаційних буклетів 
про туристичні маршрути 
та послуги 

2020-2022 50,000 100,000 100,000 250,000 

87 

3.3.3.Впровадити 
інструменти 
популяризації 
туристичних 
маршрутів та послуг  

 Проект «Маршрут INFO»  

з 2020 10,000 20,000 20,000 50,000 

                
Всього 17998419,113 11953951,971 4936870,836 36186516,320 

 
ФОРМИ ПРОПОЗИЦІЙ ПРОЄКТНИХ ІДЕЙ 
до Плану заходів з реалізації у 2020-2022 роках 

Стратегії розвитку Бородянської селищної об’єднаної територіальної громади 
на період до 2025 року 

1 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Бульбанюк Олег Сергійович – директор КО «Регіон-Бородянка» 

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) 0506581536 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) bulbanukoleg@gmail.com 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

«Створення цифрової моделі громади» 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

 КО «Регіон-Бородянка» 

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт 

1.1.1.Створити базу даних активів громади 

4 Мета та завдання проєкту Діджеталізація інформації про існуючі можливості та напрямок 
розвитку Бородянської ОТГ 
 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Бородянська селищна об’єднана територіальна громада  

6 Цільові групи проєкту  Населення Бородянської селищної об’єднаної територіальної 
громади (біля 20 927 осіб) 

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

Відсутність повної та узагальненої інформації про активи громади 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту Громада має основу для розробки екологічних проектів в. т. числі 
зонування території; основу для розробки проектів туристичної 
привабливості  територіальної громади, просторового розуміння 
сучасного стану та планування перспективи розвитку ОТГ та 
реалізація будь яких інших проектів що потребують оперативної 
просторової інформації про територію громади.  

9 Основні заходи проєкту - створення місцевого земельного кадастру; 
- створення місцевого містобудівного кадастру в т. ч.  

адресного реєстру, зовнішньої реклами на території ОТГ  

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) 2020 рік 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 
960,000 

2021 рік 
960,000 

2022 рік 
960,000 

Усього: 
2 880,000 

 у тому числі: -   - 

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет - - - - 

11.3 бюджет громади 960,000 960,000 960,000 2 880,000 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

- - - - 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Бородянська селищна рада, КО «Регіон-Бородянка» 
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13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби)   
 

2 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук Олександр Васильович  Бородянський селищний голова  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

«Проведення комплексу заходів щодо визначення обсягу 
стратегічної екологічної оцінки» 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

 

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт 

1.1.2.Провести екологічний аудит 

4 Мета та завдання проєкту Обґрунтування майбутніх потреб і визначення переважних напрямів 
використання територій; 
Урахування державних, громадських і приватних інтересів під час 
планування розвитку та використання територій з дотриманням 
вимог чинного законодавства; 
Обґрунтування та визначення територій для потреб економіки; 
Забезпечення раціонального розселення та визначення напрямів 
сталого розвитку населених пунктів; 
Визначення територій, що мають особливу екологічну, рекреаційно-
оздоровчу, наукову, естетичну, історико-культурну цінність, 
встановлення передбачених законодавством обмежень на їх 
планування, забудову та інше використання; 
Розроблення заходів щодо охорони довкілля та раціонального 
використання природних ресурсів; 
розроблення заходів щодо пожежної та техногенної безпеки. 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Бородянська селищна об’єднана територіальна громада  

6 Цільові групи проєкту  Населення Бородянської селищної об’єднаної територіальної 
громади (біля 20 927 осіб) 

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

Основними екологічними проблемами, які існують на 
території повноваження Бородянської селищної об’єднаної 
територіальної громади, є: 
1. Атмосферне повітря: забруднення атмосферного повітря 
промисловими підприємствами та автотранспортом. 
2. Водні ресурси:  недостатньо розвинена мережа централізованого 
водовідведення; відсутність встановлених меж водоохоронних зон та 
прибережних захисних смуг. 
3. Здоров'я населення: незадовільна якість питної води. 
4. Поводження з відходами: відсутність достатньої кількості 
санкціонованих місць видалення відходів. 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту Зменшення викидів забруднюючих речовин у повітрі населених 
пунктів шляхом встановлення для господарських об’єктів 
визначених законодавством розмірів санітарно-захисних зон, 
оптимізації схем дорожнього руху.  
Зниження рівня забруднення водних об’єктів шляхом будівництва та 
реконструкції очисних споруд. 
зниження негативного впливу на навколишнє природне середовище, 
насамперед на атмосферне повітря, шляхом відновлення та 
створення нових площ зелених насаджень, зон рекреаційного 
призначення. 
Позитивний вплив на довкілля та здоров’я населення внаслідок 
ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ та модернізації наявного 
місця видалення відходів. 

9 Основні заходи проєкту - аналіз трендів стану довкілля (атмосферного повітря, 
водокористування, відходів, здоров’я населення, 
природоохоронних територій та об’єктів); 

- аналіз відповідності цілей Стратегії регіональним 
екологічним цілям 

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) 2020 рік 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 
150,000 

2021 рік 
- 

2022 рік 
- 

Усього: 
150,000 

 у тому числі: -   - 

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет - - - - 
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11.3 бюджет громади 150,000 - - 150,000 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

- - - - 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Бородянська селищна рада  

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби)   
 

3 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук Олександр Васильович  - Бородянський селищний голова  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

«Формування біоенергетичної системи аграрного виробництва» 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

  

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт 

1.1.3.Налагодити співпрацю з аграріями щодо використання сталих 
принципів розвитку 

4 Мета та завдання проєкту Визначити шляхи подальшого вдосконалення галузевої структури 
підприємництва на засадах забезпечення саморозвитку на власній 
ресурсній основі. 
Узгодження та вибір найбільш перспективних варіантів розвитку 
сільськогосподарських підприємництв 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Бородянська селищна об’єднана територіальна громада  

6 Цільові групи проєкту  Населення Бородянської селищної об’єднаної територіальної 
громади (біля 20 927 осіб) 

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

Збільшення виробництва продуктів харчування або виробництва та 
споживання енергії призводить до порушення екологічної рівноваги 
та погіршення стану навколишнього середовища і навпаки 
скрупульозне дотримання екологічних вимог призведе, при 
існуючому рівні приросту населення, до дефіциту продуктів 
харчування та енергії. 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту Отримано рекомендації з формування біоенергетичної системи 
аграрного виробництва та ефективного використання земель 
сільськогосподарськими підприємцями, що в свою чергу створить 
умови для  підвищення рівня використання доступної в якості 
енергоресурсів сировини сільськогосподарського походження 
призведе до зростання рівня енергетичної автономності 
агроекосистем, забезпечивши при цьому підвищення рівня 
ефективності виробництва харчової продукції та покращення стану 
навколишнього середовища. 

9 Основні заходи проєкту - оцінка агрокліматичного потенціалу сільськогосподарських 
підприємств; 

- загальна оцінка практики і опрацювання можливих 
варіантів розвитку галузевої структури 
сільськогосподарських підприємств, аналіз найбільш 
перспективних заходів з міжгалузевої оптимізації аграрного 
виробництва, визначення черговості їх реалізації; 

- «органічна» система землеробства; 
- можливості і перспективи відновлення (створення) 

зрошення; 
- оцінка економічних параметрів перспективних сценаріїв 

розвитку підприємства   

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) 2020-2022 рік 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 
100,000 

2021 рік 
100,000 

2022 рік 
100,000 

Усього: 
300,000 

 у тому числі:     

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет - - - - 

11.3 бюджет громади - - - - 

11.4 власні кошти - - - - 
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11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

100,000 100,000 100,000 300,000 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Бородянська селищна рада 

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби)   
 

4 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук Олександр Васильович  Бородянський селищний голова  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

Розробка комплексної цільової екологічної Програми Бородянської 
селищної об’єднаної територіальної громади 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

 

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт 

1.1.4. Розробити комплексну цільову програму відновлення 
належного стану довкілля та запобігання шкідливого впливу на 
навколишнє природне середовище   

4 Мета та завдання проєкту Розробити план дій та передбачити шляхи його реалізації з метою 
забезпечення виховання екологічної культури, підвищення 
свідомості щодо використання та збереження природних цінностей, 
запобігання засміченню та вчиненню дій, які можуть мати 
негативний вплив на екологічне середовище та впровадження 
заходів, які створять умови для поліпшення і збереження стану 
довкілля та забезпечення екологічної безпеки 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Бородянська селищна об’єднана територіальна громада  

6 Цільові групи проєкту  Населення Бородянської селищної об’єднаної територіальної 
громади (20 927 осіб)  

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

Відсутній план дій для впровадження заходів із забезпечення 
екологічної безпеки та вирішення наявних екологічних проблем 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту Розроблений план дій та передбачені шляхи його реалізації для 
впровадження заходів із забезпечення екологічної безпеки та 
вирішення наявних екологічних проблем 

9 Основні заходи проєкту Розробка комплексної цільової екологічної Програми Бородянської 
селищної об’єднаної територіальної громади 

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) 2020 рік 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 
- 

2021 рік 
- 

2022 рік 
- 

Усього: 
- 

 у тому числі: -   - 

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет - - - - 

11.3 бюджет громади - - - - 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

- - - - 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Бородянська селищна рада, підприємства та організації усіх форм 
власності й підпорядкування, громадські організації, фонди та інші  

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби)   
 

5 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук Олександр Васильович  Бородянський селищний голова  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

Розробка інвестиційного паспорту Бородянської об’єднаної 
територіальної громади 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

 

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт 

1.2.1.Створити банк інвестиційних пропозицій 
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4 Мета та завдання проєкту Створити відкритий та зручний доступ реальної інформації про 
соціально-економічне становище громади, інвестиційні пропозиції, 
економічні можливосіті.  

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Бородянська селищна об’єднана територіальна громада  

6 Цільові групи проєкту  Населення Бородянської селищної об’єднаної територіальної 
громади (20 927 осіб)  

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

Відсутність належної бази даних про інвестиційний потенціал 
громади. 
сприятиме поширенню інформації про економічний та інвестиційний 
потенціал громади 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту Розроблено інвестиційний паспорт громади, що забезпечує 
відкритий та зручний доступ реальної інформації про соціально-
економічне становище громади, інвестиційні пропозиції, економічні 
можливості. 

9 Основні заходи проєкту Збір інформації про економічний та інвестиційний потенціал 
громади 
Узагальнення зібраних даних та підготовка інвестиційного паспорту 
Бородянської об’єднаної територіальної громади 

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) 2020 рік 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 
- 

2021 рік 
- 

2022 рік 
- 

Усього: 
- 

 у тому числі: -   - 

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет - - - - 

11.3 бюджет громади - - - - 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

- - - - 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Бородянська селищна рада, підприємства та організації усіх форм 
власності й підпорядкування, громадські організації, фонди та інші  

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби)   
 

6 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук Олександр Васильович  Бородянський селищний голова  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

Розробка Програми популяризації інвестиційних пропозицій 
Бородянської об’єднаної територіальної громади 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

 

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт 

1.2.2. Розробити та впровадити програму популяризації 
інвестиційних пропозицій 

4 Мета та завдання проєкту Популяризація інвестиційного потенціалу, сприяння формуванню 
сприятливого інвестиційного іміджу громади 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Бородянська селищна об’єднана територіальна громада  

6 Цільові групи проєкту  Населення Бородянської селищної об’єднаної територіальної 
громади (20 927 осіб)  

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

Формуванню іміджу інвестиційно привабливої громади, що 
допоможе відкрити нові можливості для розвитку. 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту Розроблено Програму популяризації інвестиційних пропозицій 
Бородянської Бородянської об’єднаної територіальної громади, що 
забезпечує популяризацію інвестиційного потенціалу, сприяння 
формуванню сприятливого інвестиційного іміджу громади 

9 Основні заходи проєкту Формування переліку заходів та засобів для  популяризації 
інвестиційних пропозицій Бородянської ОТГ 

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) 2020 рік 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 
20,00 

2021 рік 
50,00 

2022 рік 
50,00 

Усього: 
120,00 

 у тому числі: -   - 
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11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет - - - - 

11.3 бюджет громади 20,00 50,00 50,00 120,00 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

- - - - 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Бородянська селищна рада, підприємства та організації усіх форм 
власності й підпорядкування, громадські організації, фонди та інші  

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби)   
 

7 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук Олександр Васильович Бородянський селищний голова  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

«Створення центру підтримки підприємництва для надання правової, 
фінансової, консультативної, маркетингової, зовнішньо-економічної 
та інших видів допомоги, що забезпечать підтримку та сталий 
розвиток підприємництва громади» 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

  
 

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт  

1.2.3.Забезпечити функціонування мультимодального ХАБу для 
підтримки суб’єктів підприємницької діяльності 

4 Мета та завдання проєкту 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. 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Бородянська селищна об’єднана територіальна громада, а також 
громади Київської області 

6 Цільові групи проєкту  Суб’єкти підприємницької діяльності, інвестори, населення (20 927 
осіб) 

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

Створення центру 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. 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту Побудовано Центр підтримки підприємництва. Створено умови для 
розвитку підприємництва, Збільшено кількість реалізованих проектів 
Зросла кількість залучених інвестицій Збільшено кількість створених 
робочих місць Зросли надходження до місцевого бюджету 

9 Основні заходи проєкту Підготовка концепції створення Центру (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).  

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) 2022  рік 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 
- 

2021 рік 
- 

2022 рік 
500,00 

Усього: 
500,00 

 у тому числі:     

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет - - - - 

11.3 бюджет громади - - - - 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

- - 500,00 500,00 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Бородянська селищна рада, бізнес, громадські організації, інвестори 

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби) -  
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8 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Горін Вадим Вікторович, Директор ТОВ «АППЕК «БОРОДЯНКА» 

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) 063 642 01 64 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) gorin53@ukr.net 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

Створення агробіотехнологічного комплексу в смт Бородянка 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

ТОВ «АППЕК «Бородянка», ГО «Бородянська слобода», Компанія 
«Ybema Staal-bouw Projects B.V.», Нідерланди  
(10 підприємств агропромислового бізнесу), Компанія «Vivera   
Corporation Ltd.», Швейцарія (Термоселект), Компанія «Mega-Project 
Corp», CША (гарант для компаній «Ybema Staal-bouw Projects B.V.» 
і «Vivera Corporation Ltd.», а також позикодавець для оборотних 
коштів «АППЕК «Бородянка» і соціальної сфери). 

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт 

1.2.3.Забезпечити функціонування мультимодального ХАБу для 
підтримки суб’єктів підприємницької діяльності 

4 Мета та завдання проєкту Будівництво виробничого комплексу(групу переробних 
підприємств) із глибокої комплексної безвідходної переробки 
продукції сільськогосподарської діяльності на товарну продукцію та 
створення власного енерогетичного комплексу. 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Бородянська селищна об’єднана територіальна громада  

6 Цільові групи проєкту  Населення Бородянської селищної об’єднаної територіальної 
громади (20 927 осіб)  

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

Реалізація даного комплексного проекту передбачає створення 
виробничого комплексу (групу переробних підприємств) по глибокій 
комплексній безвідходній переробці - насіння і соломи зернових, 
олійних і технічних культур, бобів сої і гороху, картоплі на товарну 
продукцію в асортименті (перелік і обсяги наведені нижче), також 
створення власного енергетичного комплексу (сміттє-переробного 
підприємства, вітропарку і біогазової установки). 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту Збудовано виробничий комплекс (групу переробних підприємств) із 
глибокої комплексної безвідходної переробки продукції 
сільськогосподарської діяльності на товарну продукцію та створено 
власний енерогетичний комплекс. 

9 Основні заходи проєкту Створення виробничого комплексу (групу переробних підприємств) 
глибокої комплексної безвідходної переробки насіння і соломи 
зернових, олійних і технічних культур, бобів сої і гороху, картоплі у 
товарну продукцію в асортименті, а також створення власного 
енергетичного комплексу (смітєво-переробного підприємства, 
вітропарку і біогазової установки). 
Реалізація програми кластерного застосування передових методів 
співпраці виробників сільгосппродукції, переробної промисловості 
та об’єктів екологічного призначення по переробці сільгоспсировини 
і побутових відходів передбачає створення усіх необхідних 
житлових умов працівників, а також соціально-важливих об’єктів 
інфраструктури. 

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) 2020-2022 рік 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 
17 724 041,244 

2021 рік 
11 817 111,038 

2022 рік 
2 950 215,718 

Усього: 
32 491 368,00 

 у тому числі: - - - - 

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет - - - - 

11.3 бюджет громади - - - - 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

17 724 041,244 11 817 111,038 2 950 215,718 32 491 368,000 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: ТОВ «АППЕК «Бородянка», ГО «Бородянська слобода», Компанія 
«Ybema Staal-bouw Projects B.V.», Нідерланди  
(10 підприємств агропромислового бізнесу), Компанія «Vivera   
Corporation Ltd.», Швейцарія (Термоселект), Компанія «Mega-Project 
Corp», CША (гарант для компаній «Ybema Staal-bouw Projects B.V.» 
і «Vivera Corporation Ltd.», а також позикодавець для оборотних 
коштів «АППЕК «Бородянка» і соціальної сфери). 
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13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби)   
 

9 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук Олександр Васильович  - Бородянський селищний голова  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Центральна в смт 
Бородянка 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

- 

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт 

1.3.1. Розширити функціонування транспортних шляхів для 
забезпечення, створення і функціонування кластеру переробної 
промисловості 

4 Мета та завдання проєкту 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. 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Бородянська селищна об’єднана територіальна громада  

6 Цільові групи проєкту  Населення Бородянської селищної об’єднаної територіальної 
громади (20 927 осіб)  
Населення Бородянського району (57 113) 

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

Нинішній стан дороги оцінюється 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. 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту 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. 

9 Основні заходи проєкту Проведення тендерних процедур (в разі необхідності). Укладення 
договорів на виконання робіт. Проведення робіт з капітального 
ремонту дорожнього покриття. Введення в експлуатацію та 
інформаційні заходи. 

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) Протягом 2020 року 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 
3024,565 

2021 рік 
- 

2022 рік 
- 

Усього: 
3024,565 

 у тому числі: -   - 

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет 2570,880 - - 2570,880 

11.3 бюджет громади 453,685 - - 453,685 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

- - - - 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Бородянська селищна рада , ДФРР, КОР, підрядні організації. 

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби)  - 
 

10 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук Олександр Васильович  - Бородянський селищний голова  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. 
Сільськогосподарська в смт Бородянка 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

- 

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт 

1.3.1. Розширити функціонування транспортних шляхів для 
забезпечення, створення і функціонування кластеру переробної 
промисловості 
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4 Мета та завдання проєкту 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. 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Бородянська селищна об’єднана територіальна громада  

6 Цільові групи проєкту  Населення Бородянської селищної об’єднаної територіальної 
громади (20 927 осіб)  
Населення Бородянського району (57 113) 

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

Нинішній стан дороги оцінюється 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. 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту 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. 

9 Основні заходи проєкту Проведення тендерних процедур (в разі необхідності). Укладення 
договорів на виконання робіт. Проведення робіт з капітального 
ремонту дорожнього покриття. Введення в експлуатацію та 
інформаційні заходи. 

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) Протягом 2020 року 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 
1428,827 

2021 рік 
- 

2022 рік 
- 

Усього: 
1428,827 

 у тому числі: -   - 

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет 1214,503 - - 1214,503 

11.3 бюджет громади 214,324 - - 214,324 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

- - - - 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Бородянська селищна рада , ДФРР, КОР, підрядні організації. 

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби)  - 
 

11 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук Олександр Васильович  - Бородянський селищний голова  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Ветеранів в смт 
Бородянка 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

- 

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт 

1.3.1. Розширити функціонування транспортних шляхів для 
забезпечення, створення і функціонування кластеру переробної 
промисловості 

4 Мета та завдання проєкту 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. 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Бородянська селищна об’єднана територіальна громада  

6 Цільові групи проєкту  Населення Бородянської селищної об’єднаної територіальної 
громади (20 927 осіб)  
Населення Бородянського району (57 113) 
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7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

Нинішній стан дороги оцінюється 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. 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту 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. 

9 Основні заходи проєкту Проведення тендерних процедур (в разі необхідності). Укладення 
договорів на виконання робіт. Проведення робіт з капітального 
ремонту дорожнього покриття. Введення в експлуатацію та 
інформаційні заходи. 

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) Протягом 2021 року 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 2021 рік 
1492,997 

2022 рік 
- 

Усього: 
1492,997 

 у тому числі: -   - 

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет - 1269,047 - 1269,047 

11.3 бюджет громади - 223,950 - 223,950 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

- - - - 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Бородянська селищна рада , ДФРР, КОР, підрядні організації. 

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби)  - 
 

12 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук Олександр Васильович  - Бородянський селищний голова  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Молодіжна в с. 
Дружня 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

- 

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт 

1.3.1. Розширити функціонування транспортних шляхів для 
забезпечення, створення і функціонування кластеру переробної 
промисловості 

4 Мета та завдання проєкту 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. 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Бородянська селищна об’єднана територіальна громада  

6 Цільові групи проєкту  Населення Дружнянського старостинського округу (1 963 особи)  
 

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

Нинішній стан дороги оцінюється 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. 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту 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. 

9 Основні заходи проєкту 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. 
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Введення в експлуатацію та інформаційні заходи. 

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) Протягом 2020 року 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 
1600,000 

2021 рік 
- 

2022 рік 
- 

Усього: 
1600,000 

 у тому числі: -   - 

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет 1360,000  - 1360,000 

11.3 бюджет громади 240,000  - 240,000 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

- - - - 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Бородянська селищна рада , ДФРР, КОР, підрядні організації. 

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби)  - 
 

13 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук Олександр Васильович  - Бородянський селищний голова  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

Капітальний ремонт дорожнього покриття провулку між вулицями 
Залізнична та Молодіжна в с. Дружня 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

- 

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт 

1.3.1. Розширити функціонування транспортних шляхів для 
забезпечення, створення і функціонування кластеру переробної 
промисловості 

4 Мета та завдання проєкту 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. 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Бородянська селищна об’єднана територіальна громада  

6 Цільові групи проєкту  Населення Дружнянського старостинського округу (1 963 особи)  
 

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

Нинішній стан дороги оцінюється 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. 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту 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. 

9 Основні заходи проєкту 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. 

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) Протягом 2022 року 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 
- 

2021 рік 
- 

2022 рік 
1400,000 

Усього: 
1400,000 

 у тому числі: -  - - 

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет - - 1190,000 1190,000 

11.3 бюджет громади - - 210,000 210,000 

11.4 власні кошти - - - - 
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11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

- - - - 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Бородянська селищна рада , ДФРР, КОР, підрядні організації. 

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби)  - 

  

14 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук Олександр Васильович  - Бородянський селищний голова  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

Капітальний ремонт дорожнього покриття провулку між вулицями     
М. Петровського та Д. Чубаря в с. Дружня 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

- 

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт 

1.3.1. Розширити функціонування транспортних шляхів для 
забезпечення, створення і функціонування кластеру переробної 
промисловості 

4 Мета та завдання проєкту 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. 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Бородянська селищна об’єднана територіальна громада  

6 Цільові групи проєкту  Населення Дружнянського старостинського округу (1 963 особи)  
 

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

Нинішній стан дороги оцінюється 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. 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту 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. 

9 Основні заходи проєкту 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. 

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) Протягом 2022 року 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн 
всього 

2020 рік 
- 

2021 рік 
- 

2022 рік 
1400,000 

Усього: 
1400,000 

 у тому числі: -  - - 

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет - - 1190,000 1190,000 

11.3 бюджет громади - - 210,000 210,000 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

- - - - 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Бородянська селищна рада , ДФРР, КОР, підрядні організації. 

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби)  - 
 

15 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук Олександр Васильович  - Бородянський селищний голова  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 
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1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

Будівництво дорожнього покриття по вул. Бондаревського (під’їзд до 
залізничної платформи «Хутір Гай») в с. Дружня 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

- 

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт 

1.3.1. Розширити функціонування транспортних шляхів для 
забезпечення, створення і функціонування кластеру переробної 
промисловості 

4 Мета та завдання проєкту 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. 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Бородянська селищна об’єднана територіальна громада  

6 Цільові групи проєкту  Населення Дружнянського старостинського округу (1 963 особи)  
 

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

Нинішній стан дороги оцінюється 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. 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту 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. 

9 Основні заходи проєкту 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. 

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) Протягом 2021 року 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 
- 

2021 рік 
1500,000 

2022 рік 
- 

Усього: 
1500,000 

 у тому числі: -   - 

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет - 1275,000 - 1275,000 

11.3 бюджет громади - 225,000 - 225,000 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

- - - - 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Бородянська селищна рада , ДФРР, КОР, підрядні організації. 

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби)  - 
 

16 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук Олександр Васильович  - Бородянський селищний голова  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Зелений Гай в с. 
Мирча 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

- 

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт 

1.3.1. Розширити функціонування транспортних шляхів для 
забезпечення, створення і функціонування кластеру переробної 
промисловості 

4 Мета та завдання проєкту 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 
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дорожнього руху. 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Бородянська селищна об’єднана територіальна громада  

6 Цільові групи проєкту  Населення Мирчанського старостинського округу (867 осіб) 

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

Нинішній стан дороги оцінюється 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. 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту 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. 

9 Основні заходи проєкту Проведення тендерних процедур (в разі необхідності). Укладення 
договорів на виконання робіт. Проведення робіт з капітального 
ремонту дорожнього покриття. Введення в експлуатацію та 
інформаційні заходи. 

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) Протягом 2020 року 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 
1205,197 

2021 рік 
- 

2022 рік 
- 

Усього: 
1205,197 

 у тому числі: -   - 

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет 1024,417 - - 1024,417 

11.3 бюджет громади 180,780 - - 180,780 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

- - - - 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Бородянська селищна рада , ДФРР, КОР, підрядні організації. 

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби)  - 
 

17 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук Олександр Васильович  - Бородянський селищний голова  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Чкалова в с. 
Мирча 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

- 

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт 

1.3.1. Розширити функціонування транспортних шляхів для 
забезпечення, створення і функціонування кластеру переробної 
промисловості 

4 Мета та завдання проєкту 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. 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Бородянська селищна об’єднана територіальна громада  

6 Цільові групи проєкту  Населення Мирчанського старостинського округу (867 осіб) та 
прилеглих населених пунктів громади 

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

Нинішній стан дороги оцінюється 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. 
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8 Очікувані результати від реалізації проєкту 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. 

9 Основні заходи проєкту Проведення тендерних процедур (в разі необхідності). Укладення 
договорів на виконання робіт. Проведення робіт з капітального 
ремонту дорожнього покриття. Введення в експлуатацію та 
інформаційні заходи. 

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) Протягом 2020 року 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 
2449,630 

2021 рік 
- 

2022 рік 
- 

Усього: 
2449,630 

 у тому числі: -   - 

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет 2082,185 - - 2082,185 

11.3 бюджет громади 367,445 - - 367,445 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

- - - - 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Бородянська селищна рада , ДФРР, КОР, підрядні організації. 

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби)  - 
 

18 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук Олександр Васильович  - Бородянський селищний голова  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Першотравнева       
в с. Мирча 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

- 

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт 

1.3.1. Розширити функціонування транспортних шляхів для 
забезпечення, створення і функціонування кластеру переробної 
промисловості 

4 Мета та завдання проєкту 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. 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Бородянська селищна об’єднана територіальна громада  

6 Цільові групи проєкту  Населення Мирчанського старостинського округу  (867 осіб)  

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

Нинішній стан дороги оцінюється 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. 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту 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. 

9 Основні заходи проєкту Проведення тендерних процедур (в разі необхідності). Укладення 
договорів на виконання робіт. Проведення робіт з капітального 
ремонту дорожнього покриття. Введення в експлуатацію та 
інформаційні заходи. 

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) Протягом 2020 року 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 
1499,389 

2021 рік 
- 

2022 рік 
- 

Усього: 
1499,389 

 у тому числі: -   - 

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет 1274,480 - - 1274,480 
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11.3 бюджет громади 224,909 - - 224,909 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

- - - - 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Бородянська селищна рада , ДФРР, КОР, підрядні організації. 

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби)  - 
 

19 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук Олександр Васильович  - Бородянський селищний голова  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Харківська в           
с. Вабля 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

- 

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт 

1.3.1. Розширити функціонування транспортних шляхів для 
забезпечення, створення і функціонування кластеру переробної 
промисловості 

4 Мета та завдання проєкту 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. 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Бородянська селищна об’єднана територіальна громада  

6 Цільові групи проєкту  Населення Новогребельського  старостинського округу  (838 осіб)  

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

Нинішній стан дороги оцінюється 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. 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту 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. 

9 Основні заходи проєкту Проведення тендерних процедур (в разі необхідності). Укладення 
договорів на виконання робіт. Проведення робіт з капітального 
ремонту дорожнього покриття. Введення в експлуатацію та 
інформаційні заходи. 

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) Протягом 2020 року 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 
1498,001 

2021 рік 
- 

2022 рік 
- 

Усього: 
1498,001 

 у тому числі: -   - 

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет 1273,300 - - 1273,300 

11.3 бюджет громади 224,701 - - 224,701 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

- - - - 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Бородянська селищна рада , ДФРР, КОР, підрядні організації. 

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби)  - 
 

20 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук Олександр Васильович  - Бородянський селищний голова  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 
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1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Польова в                
с. Нова Гребля 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

- 

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт 

1.3.1. Розширити функціонування транспортних шляхів для 
забезпечення, створення і функціонування кластеру переробної 
промисловості 

4 Мета та завдання проєкту 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. 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Бородянська селищна об’єднана територіальна громада  

6 Цільові групи проєкту  Населення Новогребельського  старостинського округу  (838 осіб)  

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

Нинішній стан дороги оцінюється 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. 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту 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. 

9 Основні заходи проєкту Проведення тендерних процедур (в разі необхідності). Укладення 
договорів на виконання робіт. Проведення робіт з капітального 
ремонту дорожнього покриття. Введення в експлуатацію та 
інформаційні заходи. 

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) Протягом 2020 року 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 
873,924 

2021 рік 
- 

2022 рік 
- 

Усього: 
873,924 

 у тому числі: -   - 

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет 742,835 - - 742,835 

11.3 бюджет громади 131,089 - - 131,089 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

- - - - 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Бородянська селищна рада , ДФРР, КОР, підрядні організації. 

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби)  - 
 

21 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук Олександр Васильович  - Бородянський селищний голова  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Берегова в                
с. Нова Гребля 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

- 

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт 

1.3.1. Розширити функціонування транспортних шляхів для 
забезпечення, створення і функціонування кластеру переробної 
промисловості 

4 Мета та завдання проєкту 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. 
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5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Бородянська селищна об’єднана територіальна громада  

6 Цільові групи проєкту  Населення Новогребельського  старостинського округу  (838 осіб)  

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

Нинішній стан дороги оцінюється 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. 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту 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. 

9 Основні заходи проєкту Проведення тендерних процедур (в разі необхідності). Укладення 
договорів на виконання робіт. Проведення робіт з капітального 
ремонту дорожнього покриття. Введення в експлуатацію та 
інформаційні заходи. 

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) Протягом 2020 року 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 
552,595 

2021 рік 
- 

2022 рік 
- 

Усього: 
552,595 

 у тому числі: -   - 

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет 469,705 - - 469,705 

11.3 бюджет громади 82,890 - - 82,890 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

- - - - 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Бородянська селищна рада , ДФРР, КОР, підрядні організації. 

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби)  - 
 

22 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук Олександр Васильович  - Бородянський селищний голова  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Макійчукова в         
с. Пилиповичі 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

- 

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт 

1.3.1. Розширити функціонування транспортних шляхів для 
забезпечення, створення і функціонування кластеру переробної 
промисловості 

4 Мета та завдання проєкту 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. 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Бородянська селищна об’єднана територіальна громада  

6 Цільові групи проєкту  Населення Пилиповицького  старостинського округу  (1453 особи)  

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

Нинішній стан дороги оцінюється 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. 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту 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. 
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9 Основні заходи проєкту 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. 

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) Протягом 2021 року 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 
- 

2021 рік 
1200,000 

2022 рік 
- 

Усього: 
1200,000 

 у тому числі: -   - 

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет - 1020,000 - 1020,000 

11.3 бюджет громади - 180,000 - 180,000 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

- - - - 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Бородянська селищна рада , ДФРР, КОР, підрядні організації. 

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби)  - 
 

23 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук Олександр Васильович  - Бородянський селищний голова  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Сонячна, Миру  в         
с. Пилиповичі 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

- 

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт 

1.3.1. Розширити функціонування транспортних шляхів для 
забезпечення, створення і функціонування кластеру переробної 
промисловості 

4 Мета та завдання проєкту 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. 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Бородянська селищна об’єднана територіальна громада  

6 Цільові групи проєкту  Населення Пилиповицького  старостинського округу  (1453 особи)  

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

Нинішній стан дороги оцінюється 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. 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту 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. 

9 Основні заходи проєкту 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. 

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) Протягом 2020 року 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 
1550,000 

2021 рік 
- 

2022 рік 
- 

Усього: 
1550,000 

 у тому числі: -   - 

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет 1317,500 - - 1317,500 

11.3 бюджет громади 232,500 - - 232,500 

11.4 власні кошти - - - - 
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11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

- - - - 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Бородянська селищна рада , ДФРР, КОР, підрядні організації. 

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби)  - 
 

24 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук Олександр Васильович Бородянський селищний голова  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

Створення комунального підприємства «Аеропорт Бородянка» в 
рамках державно-приватного партнерства 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

 

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт 

1.3.2.Розвивати авіаперевезення в рамках державно-приватного 
партнерства 

4 Мета та завдання проєкту Створити комунальне підприємство «Аеропорт Бородянка» в рамках 
державно-приватного партнерства для забезпечення розвитку 
інфраструктури Бородянської селищної об’єднаної територіальної 
громади,  Київщини та України вцілому 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Бородянська селищна об’єднана територіальна громада 

6 Цільові групи проєкту  Населення Бородянської ОТГ (близько 21 000 осіб) 

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

У зв’язку із стрімким розвитком суспільства виникає потреба в 
забезпеченні  населення якісними та доступними послугами 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту Створено комунальне підприємство «Аеропорт Бородянка» в рамках 
державно-приватного партнерства для забезпечення розвитку 
інфраструктури Бородянської селищної об’єднаної територіальної 
громади,  Київщини та України вцілому 

9 Основні заходи проєкту підготовка та оформлення пакету документів необхідного для 
створення комунального підприємства «Аеропорт Бородянка» в 
рамках державно-приватного партнерства 

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) 2020 рік 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 
50,00 

2021 рік 
- 

2022 рік 
- 

Усього: 
50,0 

 у тому числі:     

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет - - - - 

11.3 бюджет громади 25,0 - - 25,0 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

25,0 - - 25,0 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Бородянська селищна рада, Приватного акціонерного товариства 
«АС» 

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби)   
 

25 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Бадрудінов Олександр Кахрудінович президент Приватного 
акціонерного товариства «АС» 

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) 04577-5-17-02 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) vatas@ukr.net 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

Реконструкція аеродрому Бородянка І черга (реконструкція існуючої 
злітно-посадкової смуги) 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

ТОВ «Київаеропроект» 

3 Номер і назва завдання регіональної стратегії 
розвитку, якому відповідає проєкт 

1.3.2.Розвивати авіаперевезення в рамках державно-приватного 
партнерства 

4 Мета та завдання проєкту Розвиток інфраструктури Бородянської селищної об’єднаної 
територіальної громади,  Київщини та України вцілому 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Україна та ближнє зарубіжжя 
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6 Цільові групи проєкту  населення України 

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

У зв’язку із стрімким розвитком суспільства виникає потреба в 
забезпеченні  населення якісними та доступними послугами  

8 Очікувані результати від реалізації проєкту Наявна розвинена та доступна інфраструктура Бородянської 
селищної об’єднаної територіальної громади,  Київщини та України 
вцілому. 
Створення додаткових робочих місць.  
Реалізація проекту створить умови для будівництва штучної злітно-
посадкової смуги довжиною 3200 метрів для експлуатації повітряних 
суден типу «4D» без обмежень 

9 Основні заходи проєкту - розробка проектно-кошторисної документації 
- будівельна експертиза проекту 
-  визначення генеральної підрядної організації 
- виконання будівельно-монтажних робіт 
- введення об’єкта в експлуатацію  
- придбання аеродромної техніки 
-  сертифікація об’єкту  

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) 2020 р.– 2025 р. 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 
6 000,00 

2021 рік 
7 300,00 

2022 рік 
7 500,00 

Усього: 
20 800,00 

 у тому числі:     

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет - - - - 

11.3 бюджет громади 2 000,00 2 300,00 2 500,00 6 800,00 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

4 000,00 5 000,00 5 000,00 14 000,00 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Бородянська селищна рада, Приватного акціонерного товариства 
«АС» 

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби)   
 

26 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Бурдак Аліна Анатоліївна, Голова ГО «БОРОДЯНСЬКА-
СЛОБОДА»  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) 0672982581 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) burdak767@ukr.net 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

Будівництво житлового масиву на 1 000 родин за принципом 
«пасивного будинку» 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

ТОВ «АППЕК «Бородянка», ГО «Бородянська слобода», 
Американська компанія «Мега Проджект. Сорп.», Кредитна Спілка 
ЄС»Кредит», ТОВ «Укрголовспецбуд» 

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт 

1.3.3. Забезпечити потреби кластеру переробної промисловості в 
рамках будівництва житлової та муніципальної інфраструктури 

4 Мета та завдання проєкту Забезпечити потреби кластеру переробної промисловості шляхом  
створення всіх умов для праці робітників, тобто забезпечення 
працівників житлом та іншими соціально важливими об’єктами для 
комфортної життєдіяльності 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Бородянська селищна об’єднана територіальна громада  

6 Цільові групи проєкту  Жителі новоствореного житлового масиву  (біля 3 000 осіб)  

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

Реалізація Програми кластерного застосування передових методів 
співпраці виробників сільгосппродукції, переробної промисловості 
всього збіжжя, та об’єктів екологічного призначення  по переробці 
сільгоспсировини і побутових відходів,  починається зі створення 
всіх умов для праці робітникам , тобто задоволення працівникам 
житлових та інших соціальних потреб. 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту Збудовано 1000 житлових будинків зі всіма роботами по 
інфраструктурі прилеглих територій. 
Збудовано навчальні, медичні та інші соціальні заклади та об’єкти. 

9 Основні заходи проєкту 1. Підготовчий період.  
2. Основний період. 
2.1. Проектування: стадія «ЕП» по Першій і другій чергам 
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будівництва визначеної кількості будинків з 
інфраструктурою до них, а також дитячих садочків, 
навчальних  та медичних закладів.   

2.2. Отримання висновку експертизи. 
2.3. Проектування: стадія «П». Отримання висновку 

експертизи та дозволу на виконання будівельно-
монтажних робіт: 

2.4. Проектування: стадія «Р». 
2.5. Черговість визначатиме замовник в залежності від 

потреб у розселення працівників кластеру. 
3. Планувальні рішення першої черги передбачають 

спорудження до 500 будинків зі всіма роботами по 
інфраструктурі прилеглих територій . Друга черга решта 
будинків та добудови навчальних, медичних та інших 
соціальних закладів і об’єктів 

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) 2022-2023 рік 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 
- 

2021 рік 
- 

2022 рік 
 

Усього: 
 

 у тому числі: - - 1 945 911,6 3 243 186,0 

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет - - - - 

11.3 бюджет громади - - - - 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

- - 1 945 911,6 3 243 186,0 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: ТОВ «АППЕК «Бородянка», ГО «Бородянська слобода», 
Американська компанія «Мега Проджект. Сорп.», Кредитна Спілка 
ЄС»Кредит», ТОВ «Укрголовспецбуд» 

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби)  Узгоджено: Компанія «Mega-Project Corp» 
 

27 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук О.В. Голова Бородянської селищної ради 

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

«Придбання сучасного медичного стоматологічного обладнання» 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

  

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт 

2.1.1.Забезпечити заклади охорони здоров’я необхідною 
матеріальною базою 

4 Мета та завдання проєкту Забезпечити максимально комфортні умови для пацієнтів шляхом 
впровадження інноваційних технологій і встановлення 
високотехнологічного стоматологічного обладнання. 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Бородянська селищна об’єднана територіальна громада  

6 Цільові групи проєкту  Населення а  Бородянської селищної об’єднаної територіальної 
громади (біля 20  927 осіб) 

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

Недостатня кількість стоматологічних установок.  
Частина наявного стоматологічного обладнання є морально 
застарілим. 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту Забезпечено максимально комфортні умови для пацієнтів шляхом 
впровадження інноваційних технологій і встановлення 
високотехнологічного стоматологічного обладнання. 

9 Основні заходи проєкту Придбання сучасного медичного стоматологічного обладнання 

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) 2020-2022 рік 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 
100,00 

2021 рік 
120,00 

2022 рік 
150,00 

Усього: 
370,00 

 у тому числі: - -  - 

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет - - - - 

11.3 бюджет громади 100,00 120,00 150,00 370,00 
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11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

- - - - 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Бородянська селищна рада 

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби)  
 

28 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук О.В. Голова Бородянської селищної ради 

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

«Модернізація медичного обладнання Бородянської центральної 
лікарні. Придбання відеоколоноскопа Pentax EC-380 Kp» 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

  

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт 

2.1.1.Забезпечити заклади охорони здоров’я необхідною 
матеріальною базою 

4 Мета та завдання проєкту Покращення рівню діагностування хвороб шлунково-кишкового 
тракту 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Бородянська селищна об’єднана територіальна громада  

6 Цільові групи проєкту  Населення а  Бородянської селищної об’єднаної територіальної 
громади (біля 20  927 осіб) 

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

Відсутність необхідної діагностики хворих на хвороби шлунково-
кишкового тракту, що унеможливлює своєчасність виявлення різних 
захворювань шлунково-кишкового тракту та різних онкологічних 
виявлень.  

8 Очікувані результати від реалізації проєкту Покращено рівень діагностування хвороб шлунково-кишкового 
тракту 

9 Основні заходи проєкту Придбання відеоколоноскопа Pentax EC-380 Kp 

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) 2021 рік 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 
- 

2021 рік 
650,00 

2022 рік 
- 

Усього: 
650,00 

 у тому числі: - -  - 

11.1 державний бюджет - 552,50 - 552,50 

11.2 обласний бюджет - - - - 

11.3 бюджет громади - 97,50 - 97,50 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

- - - - 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Державний бюджет, Бородянська селищна рада 

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби)  
 

29 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук О.В. Голова Бородянської селищної ради 

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

«Придбання електроскутерів для забезпечення потреб ФАПів та ФП» 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

  

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт 

2.1.1.Забезпечити заклади охорони здоров’я необхідною 
матеріальною базою 

4 Мета та завдання проєкту Забезпечення надання безперервної, доступної та якісної медичної 
допомоги, профілактики та раннього виявлення захворювань, 
зміцнення матеріально-технічної бази та задоволення потреб 
населення в якісній та доступній медичній допомозі. 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Бородянська селищна об’єднана територіальна громада  
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6 Цільові групи проєкту  Населення а  Бородянської селищної об’єднаної територіальної 
громади (біля 20  927 осіб) 

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

Віддаленість помешкань жителів сільської місцевості від ФП та 
ФАПів  

8 Очікувані результати від реалізації проєкту Забезпечено надання безперервної, доступної та якісної медичної 
допомоги, профілактики та раннього виявлення захворювань, 
зміцнення матеріально-технічної бази та задоволено потреби 
населення в якісній та доступній медичній допомозі. 

9 Основні заходи проєкту Придбання електроскутерів 

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) 2020-2021 рік 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 
50,00 

2021 рік 
60,00 

2022 рік 
90,00 

Усього: 
200,00 

 у тому числі: - -  - 

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет - - - - 

11.3 бюджет громади 50,00 60,00 90,00 200,00 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

- - - - 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Бородянська селищна рада 

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби)  
 

30 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук Олександр Васильович  Бородянський селищний голова  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

«Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження 
амбулаторії загальної практики сімейної медицини, розташованої за 
адресою: вул.Чорноморська, 1  в с.Нове Залісся» 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

 ВП «Київський обласний експертний центр енергоефективності» ДП 
«Київоблбудінвест» 

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт 

2.1.2. Провести будівельні роботи, капітальні та поточні ремонти 
закладів охорони здоров’я 

4 Мета та завдання проєкту Забезпечення температурного режиму в приміщеннях амбулаторії, 
скорочення обсягу споживання енергоресурсів та відповідно 
скорочення бюджетних витрат 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Новозаліський старостинський округ  Бородянської селищної 
об’єднаної територіальної громади  

6 Цільові групи проєкту  Населення Новозаліського старостинського округу  Бородянської 
селищної об’єднаної територіальної громади (біля 1500 осіб) 

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

Приміщення існуючої  амбулаторії не забезпечує необхідний 
температурний режим для закладів охорони здоров’я, а також  
існують 
значні втрати енергетичних ресурсів в зв’язку з невідповідністю 
приміщення вимогам енергоефективності. 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту Забезпечено необхідний температурний режим в приміщеннях 
амбулаторії, скорочено обсягу споживання енергоресурсів та 
відповідно скорочено бюджетні витрати. 
Забезпечено належні умови для працівників та отримувачів послуг 
амбулаторії. 

9 Основні заходи проєкту Проектом передбачено: 
- утеплення цоколя; 
- утеплення фасадів; 
- заміна віконних блоків; 
- модернізація котельні з заміною існуючого застарілого 

котла на котел з вищим ККД; 
- модернізація системи освітлення; 
- термоізоляція трубопроводів опалення та запірно-

регулюючої арматури; 
- утеплення перекриття даху будівлі. 
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10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) 2021 рік 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 
- 

2021 рік 
1 571,846 

2022 рік 
- 

Усього: 
1 571,846 

 у тому числі: - -  - 

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет - 1 336,069 - 1 336,069 

11.3 бюджет громади - 235,777 - 235,777 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

- - - - 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Київська обласна адміністрація, Бородянська селищна рада  

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби) Отримано проектно-кошторисну документацію. 
Отримано експертний звіт.  

 

31 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук Олександр Васильович Бородянський селищний голова  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

«Капітальний ремонт покрівлі Новокорогодського ФАПу» 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

  

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт 

2.1.2. Провести будівельні роботи, капітальні та поточні ремонти 
закладів охорони здоров’я 

4 Мета та завдання проєкту Скорочення використання паливо-енергетичних ресурсів, економія 
бюджетних коштів та створення оптимальних санітарно-гігієнічних 
та побутових умов для функціонування медичного закладу 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Бородянська селищна об’єднана територіальна громада  

6 Цільові групи проєкту  Населення а  Бородянської селищної об’єднаної територіальної 
громади (біля 20  927 осіб) 

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

В зв’язку з постійним зростанням цін на енергоносії та важливістю 
економії природних ресурсів та бюджетних коштів виникає 
необхідність проводити заходи з енергозбереження, зокрема 
проводити ремонтні роботи використовуючи енергозберігаючі 
технології щодо утеплення споруд. 
Проект спрямований на збереження тепла в будівлі фельдшерського 
пункту та економію коштів Бородянського селищного бюджету, які 
витрачаються на оплату послуги опалення приміщень пункту. 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту Скорочено використання паливо-енергетичних ресурсів. 
Зекономлено бюджетні кошти та створено оптимальні санітарно-
гігієнічні та побутові умови для функціонування фельдшерського 
пункту 

9 Основні заходи проєкту Капітальний ремонт покрівлі Новокорогодського ФАПу 

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) 2022 рік 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 
- 

2021 рік 
- 

2022 рік 
1 000,000 

Усього: 
1 000,000 

 у тому числі: - -  - 

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет - - - - 

11.3 бюджет громади - - 1 000,000 1 000,000 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

- - - - 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Бородянська селищна рада 

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби)  
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32 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук Олександр Васильович Бородянський селищний голова  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

«Заміна віконних блоків та дверей в будівлі Шибенського ФП» 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

  

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт 

2.1.2. Провести будівельні роботи, капітальні та поточні ремонти 
закладів охорони здоров’я 

4 Мета та завдання проєкту Скорочення використання паливо-енергетичних ресурсів, економія 
бюджетних коштів та створення оптимальних санітарно-гігієнічних 
та побутових умов для функціонування медичного закладу 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Бородянська селищна об’єднана територіальна громада  

6 Цільові групи проєкту  Населення а  Бородянської селищної об’єднаної територіальної 
громади (біля 20  927 осіб) 

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

В зв’язку з постійним зростанням цін на енергоносії та важливістю 
економії природних ресурсів та бюджетних коштів виникає 
необхідність проводити заходи з енергозбереження, зокрема 
проводити ремонтні роботи використовуючи енергозберігаючі 
технології щодо утеплення споруд. 
Проект спрямований на збереження тепла в будівлі фельдшерського 
пункту та економію коштів Бородянського селищного бюджету, які 
витрачаються на оплату послуги опалення приміщень пункту. 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту Скорочено використання паливо-енергетичних ресурсів. 
Зекономлено бюджетні кошти та створено оптимальні санітарно-
гігієнічні та побутові умови для функціонування фельдшерського 
пункту 

9 Основні заходи проєкту Заміна дерев’яних віконних  та дверних блоків  з низьким опором 
теплопередачі на енергозберігаючі 

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) 2020 рік 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 
147,834 

2021 рік 
- 

2022 рік 
- 

Усього: 
147,834 

 у тому числі: - -  - 

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет - - - - 

11.3 бюджет громади 147,834 - - 147,834 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

- - - - 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Бородянська селищна рада 

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби) розроблений  локальний кошторис 
 

33 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук О.В. Голова Бородянської селищної ради  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

«Капітальний ремонт патологоанатомічного відділення Бородянської 
центральної лікарні» 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

  

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт 

2.1.2. Провести будівельні роботи, капітальні та поточні ремонти 
закладів охорони здоров’я 

4 Мета та завдання проєкту Забезпечення центральної лікарні можливістю надання повного 
спектру якісних медичних послуг, а також доступність та  зручність 
отримання послуг населенням 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Бородянська селищна об’єднана територіальна громада  
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6 Цільові групи проєкту  Населення а  Бородянської селищної об’єднаної територіальної 
громади (біля 20  927 осіб) 

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

Розробка даного проекту визвана тим, що існуючий 
патологоанатомічний корпус не відповідає будівельним нормам та 
потребам центральної лікарні.  

8 Очікувані результати від реалізації проєкту Забезпечено центральну лікарню можливістю надання повного 
спектру якісних медичних послуг, а також доступність та  зручність 
отримання послуг населенням 

9 Основні заходи проєкту - капітальний ремонт патологоанатомічного відділення 
Бородянської центральної лікарні 

- обаштування патологоанатомічного відділення 
Бородянської центральної лікарні необхідним обладнанням 

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) 2021 рік 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 
- 

2021 рік 
8 115,500 

2022 рік 
- 

Усього: 
8 115,500 

 у тому числі: - -  - 

11.1 державний бюджет - 6 898,175 - 6 898,175 

11.2 обласний бюджет - 1 217,325 - 1 217,325 

11.3 бюджет громади - - - - 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

- - - - 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Державний бюджет, обласний бюджет 

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби)  
 

34 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук Олександр Васильович Бородянський селищний голова  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

«Бородянська громада за здоровий спосіб життя» 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

 

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт  

2.1.3.Впровадити механізм популяризації здорового способу життя 

4 Мета та завдання проєкту Зниження показників захворюваності на «соціальні хвороби» – 
туберкульоз, ВІЛ/СНІД, наркотична та алкогольна залежності. 
Систематичне проведення просвітницьких та роз’яснювальних 
заходів з метою пропаганди здорового способу життя молоді. 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Бородянська селищна об’єднана територіальна громада 

6 Цільові групи проєкту  населення Бородянської селищної об’єднаної територіальної громади 
(20 927 осіб) 

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

За результатами проведеного опитування населення громади, яке 
продилось в процесі розробки Стратегії  розвитку Бородянської 
селищної об’єднаної територіальної громади на період до 2025 року 
було встановлено, що значна кількість жителів вважає одним з 
факторів, який заважає розвитку громади є поширення злочинності, 
алкоголізму і наркоманії.  
Тому з метою забезпечення здорового майбутнього громади важливо 
посилити роботу в підтримці даного напрямку  

8 Очікувані результати від реалізації проєкту Знижено показники захворюваності на «соціальні хвороби» – 
туберкульоз, ВІЛ/СНІД, наркотична та алкогольна залежності. 
Систематично проведяться просвітницькі та роз’яснювальні заходи з 
метою пропаганди здорового способу життя молоді. 

9 Основні заходи проєкту - проведення масових заходів з метою пропаганди 
здорового способу життя; 
- проведення інформаційних кампаній про шкідливий вплив 
алкоголю, наркотиків та нікотину на організм людини; 
- профілактика захворюваності на ВІЛ/СНІД, вживання 
алкоголю та наркотиків 
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10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) 2020-2022 роки 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 
50,00 

2021 рік 
50,00 

2022 рік 
50,00 

Усього: 
150,00 

 у тому числі: - - - - 

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет - - - - 

11.3 бюджет громади 50,00 50,00 50,00 150,00 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

    

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Бородянська селищна рада  

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби)   
 

35 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук Олександр Васильович  Бородянський селищний голова  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

«Освіта, доступна для кожного»  

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

  

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт 

2.2.1.Здійснити оптимізацію навчальних закладів 

4 Мета та завдання проєкту Збалансованість надання освітніх послуг 
досягнення цілі – кількість закладів, які надають  освітні послуги 
відповідає потребі населення 
Створення рівного доступу до якісної освіти на базі опорної школи 
та освітнього округу. 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Бородянська селищної об’єднана територіальна громада  

6 Цільові групи проєкту  Не менш як 200 учнів із сільського населення матимуть доступ до 
кращих освітніх послуг в опорній школі та освітньому окрузі. 

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

У результаті оптимізації ОМС матимуть змогу перерозподілити 
кошти таким чином, щоб покращити базу опорних шкіл та створити 
освітній округ. Так учні із сільської місцевості матимуть можливість 
отримати кращі освітні послуги, активніше долучатися до 
позашкільного життя.  

8 Очікувані результати від реалізації проєкту - Здійснено перерозподіл закріпленої території; 
- Покращено матеріально-технічну базу опорних шкіл; 
- Забезпечено рівний доступ до якісної освіти; 
- Створено якісне освітнє середовище.  

9 Основні заходи проєкту - Проведення інвентаризації закладів освіти; 
- Проведення опитування цільової аудиторії з проблемних 

питань якості та пропозицій щодо оптимізації, аналіз та 
опрацювання інформації; 

- Проведення громадських слухань з метою вироблення 
спільних рішень щодо проекту оптимізації закладів; 

- Перерозподіл території, за якою закріплені учні.  

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) 2020 –2021 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 
30,000 

2021 рік 
35,000 

2022 рік 
- 

Усього: 
65,000 

 у тому числі: - -  - 

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет -    

11.3 бюджет громади 30,000 35,000 - 65,000 

11.4 власні кошти - - - - 
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11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

- - - - 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Київська обласна державна адміністрація, Київська обласна рада, 
Бородянська селищна рада,  
громадські активісти; педагогічні та батьківські колективи закладів 
освіти; учнівський парламент; 
Причетні установи та організації. 

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби)   
 

36 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук Олександр Васильович Бородянський селищний голова  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

«Благодійний Фонд меценатів громади «Інвестування в майбутнє» 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

 

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт  

2.2.2.Створити та забезпечити функціонування нового освітньо-
комунікаційного простору 

4 Мета та завдання проєкту Здійснення благодійної діяльності у вигляді сприяння гармонійному 
фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку дітей та молоді 
Бородянської СОТГ, підтримки талановитих дітей та молоді. 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Бородянська селищна об’єднана територіальна громада 

6 Цільові групи проєкту  діти дошкільного віку, діти шкільного віку, молодь 

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

Створення благодійного фонду спрямованого на вирішення 
соціально важливих питань громади. 
Можливість залучення небайдужих  осіб до підтримки та розвитку 
соціальної сфери  громади 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту Здійсн.ється благодійна діяльность у вигляді сприяння гармонійному 
фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку дітей та молоді 
Бородянської СОТГ, підтримки талановитих дітей та молоді. 
Реалізація проектів спрямованих на розвиток  спортивної, культурної 
та освітньої інфраструктури. 

9 Основні заходи проєкту Заснування благодійного Фонду меценатів громади «Інвестування в 
майбутнє» 

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) 2020 рік 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 
10,0 

2021 рік 
- 

2022 рік 
- 

Усього: 
10,0 

 у тому числі:     

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет - - - - 

11.3 бюджет громади 10,0 - - 10,0 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

- - - - 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Бородянська селищна рада  

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби)   
 

37 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук Олександр Васильович Бородянський селищний голова  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

«Алея меценатів» 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 
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3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт  

2.2.2.Створити та забезпечити функціонування нового освітньо-
комунікаційного простору 

4 Мета та завдання проєкту Відзначення благодійників за здійснення благодійної діяльності у 
вигляді сприяння гармонійному фізичному, духовному та 
інтелектуальному розвитку дітей та молоді Бородянської СОТГ, 
підтримки талановитих дітей та молоді. 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Бородянська селищна об’єднана територіальна громада 

6 Цільові групи проєкту  меценати Бородянської селищної об’єднаної територіальної громади 

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

Відзначення та висловлення подяки меценатам за вагомий внесок в 
підтримку й розвиток  спортивної, культурної та освітньої сфери 
Бородянської громади  
Створення умов для популяризації меценатства в громаді. 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту Проводиться щорічне відзначення «Найкращого мецената року»  
серед меценатів, якими здійснюється благодійна діяльность у вигляді 
сприяння гармонійному фізичному, духовному та інтелектуальному 
розвитку дітей та молоді Бородянської СОТГ, підтримки 
талановитих дітей та молоді, а також відбувається сприяння у 
реалізації  проектів спрямованих на розвиток  спортивної, культурної 
та освітньої інфраструктури. 

9 Основні заходи проєкту Заснування щорічне відзначення «Найкращого мецената року»   
Заснування «Алеї меценатів» на якій встановлюватиметься 
пам’ятний знак «Найкращого мецената року»   
Вжиття заходів для популяризації проекту 

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) з 2020 року 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 
5,0 

2021 рік 
5,0 

2022 рік 
5,0 

Усього: 
15,0 

 у тому числі:     

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет - - - - 

11.3 бюджет громади 5,0 5,0 5,0 15,0 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

- - - - 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Бородянська селищна рада  

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби)   
 

38 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук Олександр Васильович Бородянський селищний голова  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

«Учнівський парламент» 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

 

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт  

2.2.2.Створити та забезпечити функціонування нового освітньо-
комунікаційного простору 

4 Мета та завдання проєкту Відзначення благодійників за здійснення благодійної діяльності у 
вигляді сприяння гармонійному фізичному, духовному та 
інтелектуальному розвитку дітей та молоді Бородянської СОТГ, 
підтримки талановитих дітей та молоді. 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Бородянська селищна об’єднана територіальна громада 

6 Цільові групи проєкту  меценати Бородянської селищної об’єднаної територіальної громади 

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

Відзначення та висловлення подяки меценатам за вагомий внесок в 
підтримку й розвиток  спортивної, культурної та освітньої сфери 
Бородянської громади  
Створення умов для популяризації меценатства в громаді. 
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8 Очікувані результати від реалізації проєкту Проводиться щорічне відзначення «Найкращого мецената року»  
серед меценатів, якими здійснюється благодійна діяльность у вигляді 
сприяння гармонійному фізичному, духовному та інтелектуальному 
розвитку дітей та молоді Бородянської СОТГ, підтримки 
талановитих дітей та молоді, а також відбувається сприяння у 
реалізації  проектів спрямованих на розвиток  спортивної, культурної 
та освітньої інфраструктури. 

9 Основні заходи проєкту Заснування щорічне відзначення «Найкращого мецената року»   
Заснування «Алеї меценатів» на якій встановлюватиметься 
пам’ятний знак «Найкращого мецената року»   
Вжиття заходів для популяризації проекту 

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) 2020 рік 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 
5,0 

2021 рік 
5,0 

2022 рік 
5,0 

Усього: 
15,0 

 у тому числі:     

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет - - - - 

11.3 бюджет громади 5,0 5,0 5,0 15,0 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

- - - - 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Бородянська селищна рада  

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби)   
 

39 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук Олександр Васильович Бородянський селищний голова  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

Придбання комп'ютерного обладнання, 
оргтехніки та программного забезпечення, необхідних для реалізації 
єдиного інформаційного простору в закладах освіти 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

Відділ освіти Бородянської селищної ради 

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт  

2.2.2.Створити та забезпечити функціонування нового освітньо-
комунікаційного простору 

4 Мета та завдання проєкту Створення якісного освітнього та інформаційного  простору з метою 
реалізації потенціалу дітей та молоді.  

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Бородянська ОТГ 

6 Цільові групи проєкту  Діти; учні, педагогічні колективи закладів ЗДО та ЗЗСО 

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

У зв’язку з відсутністю належного комп’ютерного та програмного 
забезпечення неможливо здійснювати якісно освітній процес. 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту - Покращення застарілої бази закладів; 
- Покращення та урізноманітнення освітнього процесу; 
- Зацікавлення дітей та учнів заняттями; 
- Покращення потенціалу учнівської молоді. 

9 Основні заходи проєкту - Збір інформації про потреби; 
- Складання перспективного плану модернізації і закупівель; 
- Реалізація плану. 

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) 2020-2022 роки 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 
505,000 

2021 рік 
505,00 

2022 рік 
505,000 

Усього: 
1515,000 

 у тому числі:     

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет - - - - 

11.3 бюджет громади 500,000 500,000 500,000 1 500,000 

11.4 власні кошти - - - - 
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11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

5,000 5,000 5,000 15,000 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Бородянська селищна рада, відділ освіти Бородянської селищної 
ради 

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби)   
 

40 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук Олександр Васильович Бородянський селищний голова  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

Проведенння навчально-методичних практичних семінарів для 
педагогів та школярів 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

Методичний кабінет відділу освіти Бородянської селищної ради 

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт  

2.2.2.Створити та забезпечити функціонування нового освітньо-
комунікаційного простору 

4 Мета та завдання проєкту Створення можливостей для профільного навчання учнів та 
професійного розвитку вчителів 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Бородянська ОТГ та сусідні громади 

6 Цільові групи проєкту  Учні ЗЗСО, педагоги ЗДО та ЗЗСО 

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

- Відсутність якісних науково-практичних та навчальних 
семінарів для учнівської молоді ОТГ, що не дає можливості 
їй повноцінно розвиватися те реалізовувати свої таланти; 

- Недостатня кількість якісних послуг для підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників ОТГ 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту - Зацікавлення та мотивація до вивчення профільних 
предметів у школярів; 

- Підвищення рівня викладання навчальних предметів 
учителями; 

- Підвищення професійної майстерності педагогів ЗДО; 
- Підвищення результативності участі учнів у обласних та 

Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах. 

9 Основні заходи проєкту - Вивчення запитів учнів та педагогів; 
- Складання плану роботу на навчальний рік; 
- Подання запиту на фінансування до фінансової комісії 

селищної ради; 
- Реалізація плану. 

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))  

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 
80,000 

2021 рік 
70,000 

2022 рік 
70,000 

Усього: 
220,000 

 у тому числі:     

11.1 державний бюджет 50,000 50,000 50,000 150,000 

11.2 обласний бюджет - - - - 

11.3 бюджет громади 30,000 20,000 20,000 70,000 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

- - - - 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Бородянська селищна рада; в. о. старост старостинських округів; 
відділ освіти Бородянської селищної ради; 
громадські активісти; педагогічні та батьківські колективи закладів 
освіти; причетні установи та організації. 

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби)  
 

41 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук О.В. Голова Бородянської селищної ради  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 
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 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

«Університет майбутнього вчителя» 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

 

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт  

2.2.2.Створити та забезпечити функціонування нового освітньо-
комунікаційного простору 

4 Мета та завдання проєкту - створення ефективної системи працевлаштування 
випускників вищих навчальних закладів, їх професійного 
супроводження. 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Бородянська ОТГ 

6 Цільові групи проєкту  Учні 9-11 класів ЗЗСО 

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

 Забезпечення закладів освіти ОТГ високо кваліфікованими 
педагогічними кадрами. 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту - Підвищено мотивацію учнів на здобуття педагогічних 
професій; 

- Працевлаштовано випускників вищих педагогічних 
навчальних закладів; 

- Вирішено проблему укомплектованості закладів освіти 
кадрами. 

9 Основні заходи проєкту - Збір інформації про бажаючих стати учасниками 
Університету; 

- Створення наказом відділу освіти Університету 
майбутнього вчителя; 

- Написання плану роботи Університету, його реалізація; 
- Збір інформації щодо потреби ОТГ у педагогічних кадрах; 
- Подання списків бажаючих на вступ до виконавчого 

комітету селищної ради; 
- Заключення угоди селищної ради з абітурієнтами 

педагогічних вузів про відпрацювання. 

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))  

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 
3,000 

2021 рік 
3,000 

2022 рік 
3,000 

Усього: 
9,000 

 у тому числі:     

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет - - - - 

11.3 бюджет громади 3,000 3,000 3,000 9,000 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

- - - - 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Бородянська селищна рада; 
педагогічні та батьківські колективи закладів освіти; Причетні 
установи та організації. 

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби)  * суми вказані без врахування коштів, які мають бути виділені 
згідно постанови Кабінету міністрів України від 30 травня 2018 р. № 
417 . 
 

 

42 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук Олександр Васильович Бородянський селищний голова  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

«Кава з директором» 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

Керівники ЗЗСО, учнівське самоврядування 
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3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт  

2.2.2.Створити та забезпечити функціонування нового освітньо-
комунікаційного простору 

4 Мета та завдання проєкту Мета: Покращення взаємодії керівника та педагогічного колективу з 
учнівським самоврядуванням, визначення єдиної мети у вирішенні 
різних питань та проблем. 
Завдання: Неформальне спілкування за чашкою кави лідерів 
учнівського самоврядування з директором, вирішення актуальних 
питань, обговорення просвітницьких заходів,проєктів, які вже  
реалізовані та планування нових, підбиття підсумків. 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Освітній заклад, ОТГ. 

6 Цільові групи проєкту  Керівники закладу освіти, лідери учнівського самоврядування, 
батьки. 

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

Учнівське самоврядування, в даний час, не займає належного рівня в 
закладах освіти; має вузьку сферу повноважень. Не завжди учні 
можуть спокійно обговорити свої проблеми з керівником закладу.  

8 Очікувані результати від реалізації проєкту Учні можуть надати дієві пропозиції щодо розвитку освітнього 
закладу, їхнє бачення вдалого поєднання навчання і дозвілля, 
соціальні проєкти у яких школа може брати участь, почути відповідь 
на «болючі» питання. 

9 Основні заходи проєкту - Створення учнівського самоврядування; 
- Визначення актуальних питань; 
- Обговорення на нараді директорів шляхів реалізації проєкту; 
- Запровадження прєкту в освітньому закладі. 

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) 2020-2022 роки 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 
5,0 

2021 рік 
5,0 

2022 рік 
5,0 

Усього: 
15,0 

 у тому числі:     

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет - - - - 

11.3 бюджет громади - - - - 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

5,0 5,0 5,0 15,0 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Бородянська селищна рада, керівники ЗЗСО, батьки, учні, інші  

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби)   
 

43 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук Олександр Васильович Бородянський селищний голова  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

«Скринька довіри» 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

 

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт  

2.2.2.Створити та забезпечити функціонування нового освітньо-
комунікаційного простору 

4 Мета та завдання проєкту   Допомога учням, педагогам, батькам у вирішені проблем, 
поліпшення роботи закладу освіти, захист дітей від насильства та 
попередження його проявів у родині, навчальному закладі, на вулиці. 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Заклад освіти, ОТГ 

6 Цільові групи проєкту  Педагоги, батьки, учні, соціально-психологічна служба закладу 

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

Інколи можуть виникати проблеми, труднощі, запитання, на які 
важко знайти відповідь. Виникає потреба поділитись, висловити свої 
думки, почуття, враження, та не вистачає сміливості, рішучості 
звернутись до інших за допомогою, підтримкою. 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту Попередження насильства у сім’ї, боулінгу; поліпшення роботи 
освітнього закладу; реалізація ідей. 

9 Основні заходи проєкту Придбання скриньки; 
Роз’яснення учням, батькам мети проекту; 
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Аналіз отриманої інформації; 
Ухвалення шляхів вирішення тієї чи іншої проблеми 

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) 2020-2022 роки 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 
3,000 

2021 рік 
3,000 

2022 рік 
3,000 

Усього: 
9,000 

 у тому числі:     

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет - - - - 

11.3 бюджет громади - - - - 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

3,000 3,000 3,000 9,000 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Бородянська селищна рада, керівники ЗЗСО, батьки, учні. 

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби)   
 
 

44 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук Олександр Васильович Бородянський селищний голова  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

«Освітній округ» 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

 

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт  

2.2.3.Створити умови для розвитку позашкільної освіти 

4 Мета та завдання проєкту Створити єдиний простір надання всіх видів позашкільної активності 
дітей та забезпечити умови для творчого розвитку особистості 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Бородянська селищна об’єднана територіальна громада 

6 Цільові групи проєкту  діти шкільного віку (приблизно 1000 учнів Бородянської ОТГ), а 
також громади Київської області 

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

Освітній округ являє собою добровільне 
об'єднання навчальних закладів, закладів позашкільної, професійно-
технічної та вищої освіти, закладів культури, фізичної культури та 
спорту, підприємств і громадських організацій тощо з метою 
забезпечення рівного доступу осіб, у тому числі з особливими 
освітніми потребами до якісної освіти, забезпечення всебічного 
розвитку особистості,  раціонального і ефективного використання 
наявних ресурсів суб'єктів округу, їх модернізації. Таким чином 
освіта, позашкілля, спорт будуть об’єднані територіально, що 
забезпечить зручність у побудові освітнього процесу і поєднання 
його із позашкіллям. 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту - осучаснено та обладнано згідно із вимогами часу 
приміщення Бородянського ЗЗСО №1; 

- створено базу для діяльності ДЮСШ (волейбольні, 
футбольні, хокейні поля; спортивні зали для боксу та 
вільної боротьби; танцювальні зали); 

- відремонтовано гуртожиток для приїжджих спортивних 
команд; 

- створено Центр позашкільної освіти; 
- проведено спортивні змагання обласного і всеукраїнського 

рівня, творчі звіти і виступи учасників гуртків Центру 
позашкільної освіти; 

- організовано святкові заходи Центром позашкільної освіти  

9 Основні заходи проєкту - розробка проєкту ремонту приміщень; 
- розробка проєкту спортивних майданчиків; 
- розробка  проєкту гуртожитку; 
- розробка проєкту Центру позашкільної освіти; 
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- проведення ремонтних робіт; 
- матеріально-технічне облаштування Центру позашкільної 

освіти; 
- Проведення просвітницької роботи із населенням; 
- розширення спортивних секцій та гуртків, гуртків Центру 

позашкільної освіти, музичної школи  

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) 2021-2022 роки 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 
- 

2021 рік 
1 000,000 

2022 рік 
2 000,000 

Усього: 
3 000,000 

 у тому числі:     

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет - - - - 

11.3 бюджет громади - 500,000 500,000 1 000,000 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

- 500,000 1 500,000 2 000,000 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: ДФРР, Київська обласна державна адміністрація, Київська обласна 
рада, Бородянська селищна рада, публічно-приватне партнерство, 
бізнес, меценати, крауфандингові платформи, благодійні фонди. 

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби)  
 
 

45 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук Олександр Васильович Бородянський селищний голова  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

Написання Плану Дій Сталого Енергетичного Розвитку та клімату 
(SECAR) до 2025 року 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Баукрафт» 

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт 

2.3.1.Розробити програму енергозбереження та підвищення 
енергоефективності 

4 Мета та завдання проєкту «До 2025 року за рахунок впровадження енергоефективних заходів: 
• скоротити річне споживання енергоресурсів; 
• замістити частку природного газу за рахунок альтернативних 
джерел; 
• зменшити викиди СО2 на 30%; 
Започаткувавши сталий енергетичний розвиток ОТГ шляхом: 
• створення системи енергетичного менеджменту; 
• залучення позабюджетнихкоштів до реалізації енергетичних 
проектів; 
• запровадження інструментів державно-приватного партнерства 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Бородянська селищна об’єднана територіальна громада 

6 Цільові групи проєкту Населення Бородянської селищної об’єднаної територіальної 
громади (20 927 осіб) 

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

Очікується, що реалізація Плану дій сталого енергетичного розвитку 
і клімату Бородянської ОТГ до 2025 року призведе до скорочення 
викидів парникових газів у навколишнє середовище на території 
громади через реалізацію заходів з енергозбереження, використання 
енергоефективних технологій і підвищення рівня свідомого 
ставлення населення до питань екології та енергоощадності 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту Скоротити власні викиди СO2 щонайменше на 30% до 2025 року. 

9 Основні заходи проєкту  
• Модернізація інженерних систем та термомодернізація бюджетних 
будівель, третинних об’єктів та житлових будинків; 
• Модернізація систем місцевого тепло- та водопостачання; 
• Модернізація систем вуличного освітлення; 
• Оптимізація транспортної інфраструктури селища; 
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• Використання нетрадиційних та альтернативних джерел енергії 

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) 2020 рік 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 
85,00 

2021 рік 
 

2022 рік 
 

Усього: 
85,00 

 у тому числі:     

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет - - - - 

11.3 бюджет громади 42,500 - - 42,500 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

42,500 - - 42,500 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Бородянська селищна рада, Фонд «Регіональний центр економічних 
досліджень та підтримки бізнесу» 
 

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби) - 
 

46 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук Олександр ВасильовичГолова Бородянської селищної ради  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 
 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 
 

«Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження будівлі 
Бородянської спеціалізованої школи-загальноосвітнього закладу І-ІІІ 
ступенів №2 з поглибленим вивченням окремих предметів, за 
адресою:Бородянський район, смт Бородянка, вул. Паркова,5» 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

 Київська обласна державна адміністрація. 
 Відокремлений  підрозділ  «Київський обласний  експертний  центр  
енергоефективності»  «ДП»Київоблбудінвест» 

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт  

2.3.2.Впровадити енергоефективні та енергозберігаючі технології  

4 Мета та завдання проєкту Скорочення використання паливо-енергетичних ресурсів, економія 
бюджетних коштів та створення оптимальних санітарно-гігієнічних 
та побутових умов для функціонування навчального закладу, а 
також поліпшити зовнішній вигляд будівлі 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Бородянська селищна об’єднана територіальна громада 
6 Цільові групи проєкту  Учні Бородянського академічного ліцею* (станом на 01.09.2019 

року: 907 учнів, педагогічний персонал 67 осіб, технічний персонал 
24 осіб). Опосередковано цільовою групою є батьки учнів. 
 
*раніше - Бородянська спеціалізована школа-загальноосвітній заклад І-ІІІ ступенів №2 з поглибленим 
вивченням окремих предметів 

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт В зв’язку з постійним зростанням цін на енергоносії та важливістю 
економії природних ресурсів та бюджетних коштів виникає 
необхідність проводити заходи з енергозбереження, зокрема 
проводити ремонтні роботи використовуючи енергозберігаючі 
технології щодо утеплення споруд. 
Проект спрямований на збереження тепла в будівлі школи та 
економію коштів Бородянського селищного бюджету, які 
витрачаються на оплату послуги опалення  приміщень школи №2 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту Скорочено використання паливо-енергетичних ресурсів. 
Зекономлено бюджетні кошти та створено оптимальні санітарно-
гігієнічні та побутові умови для функціонування навчального 
закладу 

9 Основні заходи проєкту Капітальний ремонт включає в себе виконання наступних робіт: 
- утеплення зовнішніх стін з силікатної цегли товщиною 510 мм по 
технології фірми "Ceresit". Використати зовнішню теплоізоляцію із 
мінераловатних плит 120 мм типу IZOVAT 145 та тонкошарова 
штукатурка; 
- утеплення перекриття горища мінераловатними плитами 180 мм 
типу IZOVAT 145 та армована цементно-піщана стяжка; 
- утеплення перекриття над проїздом мінераловатними плитами 200 
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мм типу типу IZOVAT 145 по технології фірми "Ceresit"; 
- утеплення перекриття тех.підпілля мінераловатними плитами 170 
мм типу IZOVAT 145; 
- заміна існуючих вікон на металопластикові з двокамерними 
склопакетами із склом товщиною 4 мм; 
- заміна існуючих дверей на металеві утеплені та алюмінієві; 
- збільшення вильоту карнизу даху з дерев’яної конструкції та 
підшивка вагонкою "Софіт"; 
- влаштування нової системи водовідведення з даху фірми "Floplast" 
білого кольору; 
- цоколь - утеплення стін екструдованим пінополістиролом 
товщиною 100 мм вище рівня землі, та нижче на глибину 1,0 
м екструдованим пінополістиролом товщиною 100 мм, щільністю 
більше 30 кг/м.куб. з наступним нанесенням тонкошарової 
штукатурки по скло сітці; 
- відмостка - виконати нове покриття з армованого бетону товщиною 
100 мм та шириною 1,0 м з покриттям з бетонної тротуарної плитки. 

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) 2020-2021 роки 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. грн 
всього 

2020 рік 
16 667,722 

2021 рік 
8 220,544 

2022 рік 
 

Усього: 
24 888,266 

 у тому числі: - - - - 

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет 14 167,564 6 987,462 - 21 155,026 

11.3 бюджет громади 2 500,158 1 233,082 - 3 733,240 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових організацій, 
інші джерела, не заборонені законодавством)  

- - - - 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Київська обласна державна адміністрація, Київська обласна рада, 
Бородянська селищна рада 

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби) - 

 

47 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук О.В. Голова Бородянської селищної ради 

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 
 

«Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження 3-х 
поверхової будівлі Бородянської спеціалізованої школи-
загальноосвітнього закладу І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим 
вивченням окремих предметів, за адресою:Бородянський район, смт 
Бородянка, вул. Центральна,222» 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

 Київська обласна державна адміністрація. 
 Відокремлений  підрозділ  «Київський обласний  експертний  центр  
енергоефективності»  
«ДП»Київоблбудінвест» 

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт  

2.3.2.Впровадити енергоефективні та енергозберігаючі технології  

4 Мета та завдання проєкту Скорочення використання паливо-енергетичних ресурсів, економія 
бюджетних коштів та створення оптимальних санітарно-гігієнічних 
та побутових умов для функціонування навчального закладу, а 
також поліпшити зовнішній вигляд будівлі 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив смт Бородянка 

6 Цільові групи проєкту  Учні школи (станом на 01.09.2019 року: 576 учнів, педагогічний 
персонал 42 осіб, технічний персонал 19 осіб). Опосередковано 
цільовою групою є батьки учнів. 

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

В зв’язку з постійним зростанням цін на енергоносії та важливістю 
економії природних ресурсів та бюджетних коштів виникає 
необхідність проводити заходи з енергозбереження, зокрема 
проводити ремонтні роботи використовуючи енергозберігаючі 
технології щодо утеплення споруд. 
Проект спрямований на збереження тепла в будівлі школи та 
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економію коштів Бородянського селищного бюджету, які 
витрачаються на оплату послуги опалення  приміщень школи №1 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту Скорочено використання паливо-енергетичних ресурсів. 
Зекономлено бюджетні кошти та створено оптимальні санітарно-
гігієнічні та побутові умови для функціонування навчального 
закладу 

9 Основні заходи проєкту Проектом передбачено: 
- утеплення зовнішніх стін з силікатної цегли товщиною 510 мм по 
технології фірми "Ceresit". Використати зовнішню теплоізоляцію із 
мінераловатних плит 120 мм типу IZOVAT 145 та тонкошарова 
штукатурка; 
- утеплення перекриття горища мінераловатними плитами 180 мм 
типу IZOVAT 145 та армована цементно-піщана стяжка; 
- заміна існуючих вікон на металопластикові з двокамерними 
склопакетами із склом товщиною 4 мм; 
- заміна існуючих дверей на металеві утеплені та алюмінієві; 
- збільшення вильоту карнизу даху з дерев’яної конструкції та 
підшивка вагонкою "Софіт"; 
- влаштування нової системи водовідведення з даху фірми "Floplast" 
білого кольору; 
- цоколь - утеплення стін екструдованим пінополістиролом 
товщиною 100 мм вище рівня землі, та нижче на глибину 1,0 
м екструдованим пінополістиролом товщиною 100 мм; 
- відмостка - виконати нове покриття з армованого бетону товщиною 
100 мм та шириною 1,0 м з покриттям з бетонної тротуарної плитки. 

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) 2022 рік 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020р. 2021 рік 2022 рік Всього 

- - 9 353,874 9 353,874 

 у тому числі: - - - - 

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет - - 7 950,793 7 950,793 

11.3 бюджет громади - - 1 403,081 1 403,081 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

- - - - 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Київська обласна державна адміністрація, Київська обласна рада, 
Бородянська селищна рада  

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби) Отримано проектно-кошторисну документацію. 
Отримано експертний звіт. 
Наявний енергоаудит 

 

48 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук О.В. Голова Бородянської селищної ради  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 
 

«Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження 
одноповерхової будівлі Бородянської загальноосвітньої  І-ІІ 
ступенів, за поглибленим, за адресою:Київська область 
Бородянський район, смт Бородянка, вул. Привокзальна,2» 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

 Київська обласна державна адміністрація. 
 Відокремлений  підрозділ  «Київський обласний  експертний  центр  
енергоефективності»  
«ДП»Київоблбудінвест» 

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт  

2.3.2.Впровадити енергоефективні та енергозберігаючі технології  

4 Мета та завдання проєкту Скорочення використання паливо-енергетичних ресурсів, економія 
бюджетних коштів та створення оптимальних санітарно-гігієнічних 
та побутових умов для функціонування навчального закладу, а 
також поліпшити зовнішній вигляд будівлі 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив смт Бородянка 
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6 Цільові групи проєкту  Учні школи (станом на 01.09.2019 року: 191учнів, педагогічний 
персонал 25 осіб, технічний персонал 9 осіб). Опосередковано 
цільовою групою є батьки учнів. 

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

В зв’язку з постійним зростанням цін на енергоносії та важливістю 
економії природних ресурсів та бюджетних коштів виникає 
необхідність проводити заходи з енергозбереження, зокрема 
проводити ремонтні роботи використовуючи енергозберігаючі 
технології щодо утеплення споруд. 
Проект спрямований на збереження тепла в будівлі школи та 
економію коштів Бородянського селищного бюджету, які 
витрачаються на оплату послуги опалення  приміщень школи 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту Скорочено використання паливо-енергетичних ресурсів. 
Зекономлено бюджетні кошти та створено оптимальні санітарно-
гігієнічні та побутові умови для функціонування навчального 
закладу  

9 Основні заходи проєкту Проектом передбачено: 
- утеплення зовнішніх стін товщиною 510 мм по технології фірми 
"Ceresit". Використати зовнішню теплоізоляцію із мінераловатних 
плит 120 мм типу IZOVAT 145 та тонкошарова штукатурка; 
- утеплення перекриття горища мінераловатними плитами 180 мм 
типу IZOVAT 145 та армована цементно-піщана стяжка; 
- заміна існуючих вікон на металопластикові з двокамерними 
склопакетами із склом товщиною 4 мм; 
- заміна існуючих дверей на металеві утеплені та алюмінієві; 
- збільшення вильоту карнизу даху з дерев’яної конструкції та 
підшивка вагонкою "Софіт"; 
- влаштування нової системи водовідведення з даху фірми "Floplast" 
білого кольору; 
- цоколь - утеплення стін екструдованим пінополістиролом 
товщиною 100 мм вище рівня землі, та нижче на глибину 1,0 
м екструдованим пінополістиролом товщиною 100 мм, щільністю 
більше 30 кг/м.куб. з наступним нанесенням тонкошарової 
штукатурки по склосітці; 
- відмостка - виконати нове покриття з армованого бетону товщиною 
100 мм та шириною 1,0 м з покриттям з бетонної тротуарної плитки. 

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) 2021 рік 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 2021 рік 2022 рік Всього 

- 5114,005 - 5114,005 

 у тому числі: - - - - 

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет - 4346,904 - 4346,904 

11.3 бюджет громади - 767,101 - 767,101 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

- - - - 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Київська обласна державна адміністрація, Київська обласна рада, 
Бородянська селищна рада  

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби) Отримано проектно-кошторисну документацію. 
Отримано експертний звіт. 
Наявний енергоаудит будівлі. 

 

49 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук О.В. Голова Бородянської селищної ради  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 
 

«Капітальний ремонт щодо покращення енергозбереження будівлі 
мирчанського НВО «Загальноосвітн школа І-ІІІ ступенів-дитячий 
садок», за адресою:Київська область, Бородянський район, с. Мирча, 
вул.Коцюбинського,1» 
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2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

 Київська обласна державна адміністрація. 
 Відокремлений  підрозділ  «Київський обласний  експертний  центр  
енергоефективності»  
« ДП»Київоблбудінвест» 

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт  

2.3.2.Впровадити енергоефективні та енергозберігаючі технології  

4 Мета та завдання проєкту Скорочення використання паливо-енергетичних ресурсів, економія 
бюджетних коштів та створення оптимальних санітарно-гігієнічних 
та побутових умов для функціонування навчального закладу, а 
також поліпшити зовнішній вигляд будівлі 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Мирчанський старостинський округ 

6 Цільові групи проєкту  Учні школи (станом на 01.09.2019 року: 80 учнів, педагогічний 
персонал 13 осіб, технічний персонал 9 осіб, ЗДО – 3 особи). 
Опосередковано цільовою групою є батьки учнів. 

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

В зв’язку з постійним зростанням цін на енергоносії та важливістю 
економії природних ресурсів та бюджетних коштів виникає 
необхідність проводити заходи з енергозбереження, зокрема 
проводити ремонтні роботи використовуючи енергозберігаючі 
технології щодо утеплення споруд. 
Проект спрямований на збереження тепла в будівлі школи та 
економію коштів Бородянського селищного бюджету, які 
витрачаються на оплату послуги опалення  приміщень школи 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту Реалізація проекту дасть змогу в опалювальний період припинити 
втрати тепла в приміщенні школи та зменшити витрати коштів на її 
опалення. 
Чиста економія енергії - 241840 кВт*год/рік 

9 Основні заходи проєкту Проектом передбачено: 
- утеплення зовнішніх стін  товщиною 510 мм по технології фірми 
"Ceresit". Використати зовнішню теплоізоляцію із мінераловатних 
плит 100 мм типу IZOVAT 145 та тонкошарова штукатурка; 
- утеплення горища мінераловатними плитами 200 мм типу IZOVAT 
145 та армована цементно-піщана стяжка; 
- заміна існуючих вікон на металопластикові з двокамерними 
склопакетами із склом товщиною 4 мм; 
- заміна існуючих дверей; 
- збільшення вильоту карнизу даху з дерев’яної конструкції та 
підшивка вагонкою "Софіт"; 
- влаштування нової системи водовідведення з даху фірми "Floplast" 
білого кольору; 
- цоколь - утеплення стін екструдованим пінополістиролом 
товщиною 50 мм вище рівня землі, та нижче на глибину 1,0 
м екструдованим пінополістиролом товщиною 50 мм, щільністю 
більше 30 кг/м.куб. з наступним нанесенням тонкошарової 
штукатурки по склосітці; 
- відмостка - виконати нове покриття з армованого бетону товщиною 
100 мм та шириною 1,0 м з покриттям з бетонної тротуарної плитки. 
Капітальний ремонт будівлі школи відбувається в 2 черги: 
- Перша черга: утеплення зовншніх стін, цоколю, влаштування 
відмостки, заміна існуючих вікон та дверей, збільшення вильоту 
даху та підшивка вагонкою "Софіт", влаштування нової системи 
водовідведення; 
- Друга черга: утеплення горища мінеральними плитами. 

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) 2021-2022 роки 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 2021 рік 2022 рік Всього 

5393,254 2044,381 - 7437,635 

 у тому числі: - - - - 

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет 4584,266 1737,724 - 6321,990 

11.3 бюджет громади 808,988 306,657 - 1115,645 

11.4 власні кошти - - - - 
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11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

- - - - 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Київська обласна державна адміністрація, Київська обласна рада, 
Бородянська селищна рада 

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби) Отримано проектно-кошторисну документацію. 
Отримано експертний звіт. 
Наявний енергоаудит будівлі. 

 

50 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук О.В. Голова Бородянської селищної ради  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 
 

«Капітальний ремонт будівлі Новогребельського НВК 
«загальноосвітня школа  І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний 
заклад» за адресою: с. Нова Гребля, вул. Лісова, 1, Бородянський 
район, Київська область». 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

 Київська обласна державна адміністрація. 
 Відокремлений  підрозділ  «Київський обласний  експертний  центр  
енергоефективності»  
«ДП»Київоблбудінвест» 

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт  

2.3.2.Впровадити енергоефективні та енергозберігаючі технології 
 

4 Мета та завдання проєкту Скорочення використання паливо-енергетичних ресурсів, економія 
бюджетних коштів та створення оптимальних санітарно-гігієнічних 
та побутових умов для функціонування навчального закладу, а 
також поліпшити зовнішній вигляд будівлі 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Новогребельськтй старостинський округ Бородянської селищної 
об’єднаної територіальної громади 

6 Цільові групи проєкту  Учні школи (станом на 01.09.2019 року: 70 учнів, педагогічний 
персонал 16 осіб, технічний персонал 10 осіб, ЗДО 4 особи). 
Опосередковано цільовою групою є батьки учнів. 

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

В зв’язку з постійним зростанням цін на енергоносії та важливістю 
економії природних ресурсів та бюджетних коштів виникає 
необхідність проводити заходи з енергозбереження, зокрема 
проводити ремонтні роботи використовуючи енергозберігаючі 
технології щодо утеплення споруд. 
Проект спрямований на збереження тепла в будівлі школи та 
економію коштів Бородянського селищного бюджету, які 
витрачаються на оплату послуги опалення  приміщень школи 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту Скорочено використання паливо-енергетичних ресурсів. 
Зекономлено бюджетні кошти та створено оптимальні санітарно-
гігієнічні та побутові умови для функціонування навчального 
закладу 

9 Основні заходи проєкту Утеплення фасадів будівлі школи, утеплення цоколю та заміна 
відмостки. Утеплення горища, заміна вікон та дверей. 

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) 2022 рік 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020р. 2021р. 2022р. Всього 

- - 9 098,644 9 098,644 

 у тому числі: - - - - 

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет - - 7 733,848 7 733,848 

11.3 бюджет громади - - 1 364,796 1 364,796 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

- - - - 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Київська обласна державна адміністрація, Київська обласна рада, 
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Бородянська селищна рада 

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби) - 
 

51 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук Олександр Васильович Бородянський селищний голова  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

«Розробка Програми поводження з ТПВ та забезпечення приватного 
сектору населених пунктів сміттєвими баками» 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

  
 

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт  

2.3.3.Розробити програму поводження з ТПВ та забезпечення 
приватного сектору населених пунктів сміттєвими баками 

4 Мета та завдання проєкту Створення ефективної системи збирання, сортування та переробки 
твердих побутових відходів, збереження території та мінімізація 
негативного вплив у на екологію, підвищення рівня життя 
мешканців громади 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Територія Бородянської селищної об’єднаної територіальної громади 

6 Цільові групи проєкту  20 927 осіб 

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

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 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту Створена сучасна система управління твердими побутовими 
відходами. Запроваджено роздільний збір твердих побутових 
відходів. Впорядковано та проведено сертифікацію полігону твердих 
побутових відходів. 

9 Основні заходи проєкту Підготовка та обговорення проекту Програми. Затвердження на сесії 
селищної ради. Передбачення коштів на реалізацію програми у 
місцевому бюджеті. Організація виконання заходів програми. 

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) 2020-2021 рік 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 
- 

2021 рік 
- 

2022 рік 
- 

Усього: 
- 

 у тому числі:     

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет - - - - 

11.3 бюджет громади - - - - 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

- - - - 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Бородянська селищна рада, «Бородянське УЖКГ» 

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби) -  
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52 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук О.В. Голова Бородянської селищної ради  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

«Реконструкція  комплексу  каналізаційних очисних споруд за 
адресою: с. Нове Залісся, вул. Кримська 2Д» 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

ДП «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут 
міського господарства» 

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт  

2.3.4. Запровадити проекти переробної та відновлюваної енергетики 

4 Мета та завдання проєкту Досягнення якості очищення стічних вод до нормативів ГДС на 
скидання очищених стічних вод. 
Продуктивність каналізаційних  очисних споруд -200м3/добу.  
Уникнення виникнення екологічної катастрофи.   

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Територія Бородянської ОТГ  

6 Цільові групи проєкту  Населення Бородянської ОТГ (близько 21 000 осіб) 

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

Забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення 
Бородянської ОТГ та дотримання екологічної безпеки на території 
Бородянської ОТГ. 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту Здійснено  повне очищення  стічних  вод, що включає в себе  
механічну, біологічну очистку  з комплексом доочищення, 
знезараження   очищення стічних вод, накопиченням опадів, блок 
зневоднення  надлишкового мулу. 

9 Основні заходи проєкту Проектом передбачено: 
- влаштування монолітної залізобетонної плити під технологічне 

обладнання; 
- встановлення технологічного обладнання. 

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) 2021 рік 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 2021 рік 2022 рік Всього 

- 71 225,660 - 71 225,660 

 у тому числі: - - - - 

11.1 державний бюджет - 60 541,810 - 60 541,810 

11.2 обласний бюджет - 10 683,850 - 10 683,850 

11.3 бюджет громади - - - - 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

- - - - 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: ДФРР, Київська обласна державна адміністрація, Бородянська 
селищна рада 

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби) - 
 
 
 

54 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Норчук Юрій Всеволодович-керівник проекту 

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) 0502542727 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) norchuk@gmail.com 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 
 

Будівництво сонячної електростанції (CTC) 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

ТОВ «СіДіСі» 
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3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт 

2.3.4. Запровадити проекти переробної та відновлюваної енергетики 

4 Мета та завдання проєкту Забезпечення переходу до раціональної моделі споживання та 
виробництва шляхом використання відновлюваних джерел енергії 
для задоволення потреб громади 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Бородянська селищна об’єднана територіальна громада  

6 Цільові групи проєкту Населення а  Бородянської селищної об’єднаної територіальної 
громади (біля 20  927 осіб) 

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

Перевага використання сонячної енергії полягає в збереженні 
природи та поступовій відмові від паливних енергоносіїв. Наша 
країна залежить від імпорту палива для традиційних електростанцій 
з-за кордону. Нарощування потужності сонячних електростанцій 
зменшує потребу країни в дорогому газі та вугіллі, а отже, зміцнює 
енергетичну незалежність та сприяє зростанню суспільного 
добробуту. 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту Забезпеченоперехід до раціональної моделі споживання та 
виробництва шляхом використання відновлюваних джерел енергії 
для задоволення потреб громади 
Виробництво електроенергії  - 10 МВт 
Зниження споживання невідновлюваних джерел енергії 
Забезпечено розвитк альтернативної енергетики 

9 Основні заходи проєкту  - розробка проектної документації на СЕС 
 - розробка та узгодження проектної документації, на будівництво 

ЛЕП і робіт по точці приєднання до мережі 
 - імпорт обладнання та будівництво СЕС 
 - отримання ліцензії НКРЕ на право виробництва електроенергії 
 - отримання статусу Члена Оптового Ринку 

Електроенергії України 
 - затвердження в НКРЕ зеленого тарифу на СЕС 
 - підписання договору купівлі-продажу електроенергії, включення 

СЕС. 

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))  2020 рік 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020р. 2021 рік 2022 рік Всього 

190 000,00  - - 190 000,00 

 у тому числі:     

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет - - - - 

11.3 бюджет громади - - - - 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

190 000,00 - - 190 000,00 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:  ТОВ «Альтер енерго девелопмент», Бородянська селищна рада 

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби)  
 
 

55 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук Олександр Васильович  Бородянський селищний голова  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

Розробка комунікаційної стратегії громади Бородянської об’єднаної 
територіальної громади  

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

 

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт 

2.4.1. Розробити комунікаційної стратегії і запровадження механізму 
діалогу між усіма зацікавленими сторонами громада-бізнес-влада 
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4 Мета та завдання проєкту Реалізація комплексу заходів із взаємодії з громадою-бізнесом-
владою, що спрямовані на розвиток громади. 
Інформування цільових груп щодо важливої інформації про 
життєдіяльність громади, яка є структурована у цілісні за змістом 
стислі повідомлення, що є потенційно цікавою та корисною для 
цільової аудиторії.   
Залучення та заохочення до співпраці і участі цільових аудиторій у 
розвитку громади через громадську активність та самоорганізацію.  
Отримання зворотнього зв’язку від населення та бізнесу (відгуків, 
реакції; інформації)  

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Бородянська селищна об’єднана територіальна громада  

6 Цільові групи проєкту  Населення Бородянської селищної об’єднаної територіальної 
громади (20 927 осіб)  

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

Низький рівень комунікації та співпраці між громадою-бізнесом-
владою, що уповільнює сталий розвиток громади 
 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту Реалізацовано комплекс заходів із взаємодії з громадою-бізнесом-
владою, що спрямовані на розвиток громади. 
Регулярно проводится Інформування цільових груп щодо важливої 
інформації про життєдіяльність громади, яка є структурована у 
цілісні за змістом стислі повідомлення, що є потенційно цікавою та 
корисною для цільової аудиторії.   
Населення та бізнес залучені та заохочені до співпраці і участі у 
розвитку громади через громадську активність та самоорганізацію.  
Активно отримується зворотній зв’язок від населення та бізнесу 
(відгуків, реакції; інформації). 

9 Основні заходи проєкту Розробка комунікаційної стратегії громади Бородянської об’єднаної 
територіальної громади 

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) 2020 рік 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 
- 

2021 рік 
- 

2022 рік 
- 

Усього: 
- 

 у тому числі: -   - 

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет - - - - 

11.3 бюджет громади - - - - 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

- - - - 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Бородянська селищна рада, підприємства та організації усіх форм 
власності й підпорядкування, громадські організації, населення  

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби)   
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56 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук Олександр Васильович  Бородянський селищний голова  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

  «Хочеш змін – запропонуй як!» 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

Бородянська селищна об’єднана територіальна громада, активісти 
місцеві громадські організації 

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт 

2.4.1. Розробити комунікаційну стратегію запровадження механізму 
діалогу між усіма зацікавленими сторонами громада – бізнес - влада 

4 Мета та завдання проєкту Розширення можливостей доступу до об’єктивної інформації, 
покращення системи інформування громадськості про роботу ОМС. 
Системне оперативне інформування жителів громади про наміри, 
програми, проекти і роботу селищної ради, депутатів, постійних 
комісій селищної ради, відділів тощо. Підвищення рівня довіри 
жителів громади до місцевої влади, що в свою чергу забезпечить 
відсутність конфліктних ситуацій. 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Бородянська селищна об’єднана територіальна громада 

6 Цільові групи проєкту  Населення громади 20 927 осіб. 

7 Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямований проєкт 

З метою підвищення ролі місцевого самоврядування в Україні зростає 
необхідність інформативного забезпечення діяльності органів 
місцевого самоврядування  та надання населенню об’єктивної 
інформації. Тому інформування громадськості забезпечить реалізацію 
конституційного права громадян на отримання інформації, 
впровадження організаційно-правових, технічних та інформаційних 
заходів щодо забезпечення прозорості діяльності селищної ради та 
виконавчого комітету. Бородянська селищна рада має офіційний веб-
сайт у мережі Інтернет, на якому висвітлюється робота ради та 
прийняті рішення. Однак необхідна його підтримка та постійне 
оновлення для налагодження конструктивного діалогу з активними 
жителями громади. 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту Підвищення повноти та оперативності інформування  жителів 
територіальної громади про діяльність селищної ради та її органів з 
актуальних питань. 
Забезпечення відкритого доступу жителів громади до діяльності 
самоврядного органу, прозорість прийняття та виконання рішень 
селищної ради та її виконавчого комітету, належний контроль за їх 
виконанням. 
Підвищення рівня довіри жителів громади до місцевої влади. Зменшення 
скарг від жителів громади. 

9 Основні заходи проєкту Створення умов для збору та обробки інформації. 
Розширення можливостей доступу до об’єктивної інформації. 
Організація всебічного та об’єктивного інформування жителів громади 
про діяльність селищної ради, її виконавчого комітету.  
Проведення зустрічей посадових осіб селищної ради, депутатів, членів 
виконкому з представниками громади зам місцем проживання. 
Проведення інших заходів, що забезпечать зворотній зв'язок та 
оперативне реагування громадян. 

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))  2020 до 2022 роки 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, 
тис. грн всього 

2020 рік 
5,00 

2021 рік 
5,00 

2022 рік 
5,00 

Усього: 
15,00 

 у тому числі: - - - - 

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет - - - - 

11.3 бюджет громади 5,00 5,00 5,00 15,00 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  
бізнес-партнерів, ресурси міжнародних 
фінансових організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

- - - - 

12 Ключові потенційні учасники реалізації 
проєкту: 

Бородянська селищна рада, населення громади, громадські організації, 
керівники підприємств різних форм власності, які здійснюють свою 
діяльність на території громади  

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби)  - 
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57 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук Олександр Васильович  Бородянський селищний голова  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

Втілення проекту «Центр надання адміністративних послуг» 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

 

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт 

2.4.1. Розробити комунікаційної стратегії і запровадження механізму 
діалогу між усіма зацікавленими сторонами громада-бізнес-влада 

4 Мета та завдання проєкту Досягнення максимальної прозорості та відкритості в наданні 
адміністративних послуг. Створення комфортних умов юридичним 
та фізичним особам в отриманні якісних, доступних та швидких 
послуг 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Бородянська селищна об’єднана територіальна громада та 
Бородянського району 

6 Цільові групи проєкту  Населення Бородянської селищної об’єднаної територіальної 
громади (20 927 осіб)  
Населення Бородянського району (57 113) 

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

Невідповідності приміщення існуючого ЦНАПу  вимогам для 
забезпечення комфорту  отримувачів та надавачів послуг, а саме 
безперешкодного доступу малобільної групи населення, так як 
діючий ЦНАП знаходится на 2 поверсі, крім того не витримуються  
вимоги до приміщення (мала площа приміщення), відсутнє належне 
програмне забезпечення для розширенням переліку послуг, які 
надаються через ЦНАП району. 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту Забезпечено можливість отримання громадянами та суб’єктами 
господарювання адміністративних послуг в одному приміщенні. 
Створено комфортні умови для отримувачів та суб’єктів надання 
адміністративних послуг.  
Запроваджено сучасні форми надання послуг.  
Підвищено довіру між  громадою-бізнесом-владою 

9 Основні заходи проєкту - Виготовлення проектно-кошторисної документації; 
- проведення підготовчих та будівельних робіт;  
- введення в експлуатацію;  
- оснащення обладнанням, приладами та комп’ютерне 

забезпечення;  
- підготовка кадрів для роботи у ЦНАП; 
- відкриття ЦНАП та проведення інформаційних заходів 

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) 2020 рік 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 
7 200,000 

2021 рік 
- 

2022 рік 
- 

Усього: 
7 200,00 

 у тому числі: -   - 

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет 5 000,000 - - 5 000,000 

11.3 бюджет громади 2 200,000 - - 2 200,000 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

- - - - 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Бородянська селищна рада  

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби)   
 

58 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук Олександр Васильович  Бородянський селищний голова  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

Будівництво спортивного поля зі штучним покриттям 70*110 метрів 
в смт Бородянка 
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2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

  

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт 

2.5.1. Розвивати спортивну інфраструктуру 

4 Мета та завдання проєкту Створення сучасних багатофункціональних спортивних 
майданчиків, які відповідають вимогам безпеки, належне їх 
використання для потреб дитячо-юнацького спорту, пропаганди 
здорового способу життя.  
Покращення всіх форм позаурочної та позашкільної роботи, 
оновлення відповідної матеріальної бази для занять фізичною 
культурою і спортом, що в свою чергу, дасть змогу забезпечити 
всебічний розвиток рухових якостей учнів, сучасної молоді, 
сприятиме збереженню і зміцненню психічного і фізичного здоров’я. 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Територія Бородянської селищної об’єднаної територіальної громади 

6 Цільові групи проєкту  Мешканців громади – діти, які навчаються у загальноосвітніх 
школах, інших школах громади, їхні батьки, учасники місцевих 
спортивних секцій 

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

Школи працюють над проблемою, однією із складових якої є 
розвиток фізичної культури та фізичного виховання учнів. На даний 
час не всі школи громади мають спеціалізовані спортивні 
майданчики.  Сучасні спортивні майданчики  у загальноосвітніх 
школах селища спонукатимуть дітей більш активно займатись 
спортом, набувати навичок у процесі фізичної підготовки, 
сприятимуть вдосконаленню природних рухів, вихованню  
відповідальності за себе, усвідомленому підходу  до життя. 
 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту • Здійснено будівництво багатофункціонального 
спортивного поля зі штучним покриттям 70*110 метрів. 

• Забезпечено оптимальні умови для організації навчально- 
виховного процесу, спортивно-масової роботи.  

• Покращено реалізацію завдань відповідно до вимог 
Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, 
що дозволить в повній мірі втілити ідею концепції національно-
патріотичного виховання. 

    

9 Основні заходи проєкту • Заключення договорів з підрядниками.  

• Розмітка та підготовка основи під будівництво 
спортмайданчиків.  

• Будівництво та облаштування футбольного поля 70*110 
метрів, необхідних доріжок.  

Монтаж огорож та освітлення навколо майданчиків. 
 

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) 2020  рік 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 
100,0 

2021 рік 
- 

2022 рік 
- 

Усього: 
 

 у тому числі: - -  100,00 

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет - - - - 

11.3 бюджет громади 100,00 - - 100,00 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

- - - - 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Бородянська селищна рада 

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби) -  
 

59 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук Олександр Васильович  Бородянський селищний голова  
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 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

Будівництво спортивного поля зі штучним покриттям 22*42 метрів  
в с. Дружня 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

  

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт 

2.5.1. Розвивати спортивну інфраструктуру 

4 Мета та завдання проєкту Створення сучасних багатофункціональних спортивних 
майданчиків, які відповідають вимогам безпеки, належне їх 
використання для потреб дитячо-юнацького спорту, пропаганди 
здорового способу життя.  
Покращення всіх форм позаурочної та позашкільної роботи, 
оновлення відповідної матеріальної бази для занять фізичною 
культурою і спортом, що в свою чергу, дасть змогу забезпечити 
всебічний розвиток рухових якостей учнів, сучасної молоді, 
сприятиме збереженню і зміцненню психічного і фізичного здоров’я. 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Територія Дружнянського старостинського округу та прилеглих 
населених пунктів громади 

6 Цільові групи проєкту  Мешканців громади – діти, які навчаються у загальноосвітніх 
школах, інших школах громади, їхні батьки, учасники місцевих 
спортивних секцій 

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

Школи працюють над проблемою, однією із складових якої є 
розвиток фізичної культури та фізичного виховання учнів. На даний 
час не всі школи громади мають спеціалізовані спортивні 
майданчики.  Сучасні спортивні майданчики  у загальноосвітніх 
школах селища спонукатимуть дітей більш активно займатись 
спортом, набувати навичок у процесі фізичної підготовки, 
сприятимуть вдосконаленню природних рухів, вихованню  
відповідальності за себе, усвідомленому підходу  до життя. 
 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту • Здійснено будівництво багатофункціонального 
спортивного поля зі штучним покриттям 22*42 метрів. 

• Забезпечено оптимальні умови для організації навчально- 
виховного процесу, спортивно-масової роботи.  

• Покращено реалізацію завдань відповідно до вимог 
Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, 
що дозволить в повній мірі втілити ідею концепції національно-
патріотичного виховання. 

    

9 Основні заходи проєкту • Заключення договорів з підрядниками.  

• Розмітка та підготовка основи під будівництво 
спортмайданчиків.  

• Будівництво та облаштування футбольного поля 22*42 
метрів, необхідних доріжок.  

Монтаж огорож та освітлення навколо майданчиків. 
 

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) 2020  рік 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 
1591,778 

2021 рік 
- 

2022 рік 
- 

Усього: 
1591,778 

 у тому числі: - - - - 

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет 795,889 - - 795,889 

11.3 бюджет громади 795,889 - - 795,889 

11.4 власні кошти - - - - 
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11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

- - - - 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Бородянська селищна рада, Київська обласна рада, Київська обласна 
державна адміністрація 

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби) -  
 

60 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук Олександр Васильович  Бородянський селищний голова  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

Будівництво спортивного поля зі штучним покриттям 22*42 метрів  
в с. Пилиповичі 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

  

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт 

2.5.1. Розвивати спортивну інфраструктуру 

4 Мета та завдання проєкту Створення сучасних багатофункціональних спортивних 
майданчиків, які відповідають вимогам безпеки, належне їх 
використання для потреб дитячо-юнацького спорту, пропаганди 
здорового способу життя.  
Покращення всіх форм позаурочної та позашкільної роботи, 
оновлення відповідної матеріальної бази для занять фізичною 
культурою і спортом, що в свою чергу, дасть змогу забезпечити 
всебічний розвиток рухових якостей учнів, сучасної молоді, 
сприятиме збереженню і зміцненню психічного і фізичного здоров’я. 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Територія Пилиповицького старостинського округу та прилеглих 
населених пунктів громади 

6 Цільові групи проєкту  Мешканців громади – діти, які навчаються у загальноосвітніх 
школах, інших школах громади, їхні батьки, учасники місцевих 
спортивних секцій 

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

Школи працюють над проблемою, однією із складових якої є 
розвиток фізичної культури та фізичного виховання учнів. На даний 
час не всі школи громади мають спеціалізовані спортивні 
майданчики.  Сучасні спортивні майданчики  у загальноосвітніх 
школах селища спонукатимуть дітей більш активно займатись 
спортом, набувати навичок у процесі фізичної підготовки, 
сприятимуть вдосконаленню природних рухів, вихованню  
відповідальності за себе, усвідомленому підходу  до життя. 
 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту • Здійснено будівництво багатофункціонального 
спортивного поля зі штучним покриттям 22*42 метрів. 

• Забезпечено оптимальні умови для організації навчально- 
виховного процесу, спортивно-масової роботи.  

• Покращено реалізацію завдань відповідно до вимог 
Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, 
що дозволить в повній мірі втілити ідею концепції національно-
патріотичного виховання. 

    

9 Основні заходи проєкту • Заключення договорів з підрядниками.  

• Розмітка та підготовка основи під будівництво 
спортмайданчиків.  

• Будівництво та облаштування футбольного поля 22*42 
метрів, необхідних доріжок.  

Монтаж огорож та освітлення навколо майданчиків. 
 

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) 2020  рік 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 2020 рік 2021 рік 2022 рік Усього: 



 
 

73

грн всього 1591,80 - - 1591,80 

 у тому числі: - - - - 

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет 795,90 - - 795,90 

11.3 бюджет громади 795,90 - - 795,90 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

- - - - 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Бородянська селищна рада, Київська обласна рада, Київська обласна 
державна адміністрація 

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби) -  
 

61 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук Олександр Васильович  Бородянський селищний голова  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

Придбання та встановлення тренажерів в населених пунктах громади 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

  

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт 

2.5.1. Розвивати спортивну інфраструктуру 

4 Мета та завдання проєкту Створення додаткових умов для занять фізичною культурою і 
спортом всіх верств населення. Забезпечення належних умов для 
відпочинку, активного дозвілля, зайняття спортом, пропаганда 
здорового способу життя. 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Населені пункти Бородянської селищної об’єднаної територіальної 
громади 

6 Цільові групи проєкту  20 927 осіб 

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

Залучення населення  до занять фізичною культурою та спортом. 
Забезпечення змістовного дозвілля та фізичного розвитку населення, 
залучення дітей до активного життя. Забезпечення потреб населення 
у зміцненні фізичного здоров`я.  

8 Очікувані результати від реалізації проєкту Встановлення тренажерів. Облаштування місць відпочинку та 
заняття спортом для мешканців населених пунктів громади. 
Залучено молодь до активного відпочинку та зайняття спортом.  

9 Основні заходи проєкту Проведення розчистки території. 
Встановлення тренажерів. 
 

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) 2021-2022 роки 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 
- 

2021 рік 
500,00 

2022 рік 
500,00 

Усього: 
1000,00 

 у тому числі: - -  - 

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет - - - - 

11.3 бюджет громади - 500,00 500,00 1000,00 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

- - - - 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Бородянська селищна рада , інвестори, Київська обласна державна 
адміністрація, громадські організації, підприємства різних форм 
власності 

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби) -  
 

62 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук Олександр Васильович Бородянський селищний голова  
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 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

Щорічний відкритий  чемпіонат селищного голови з різних видів 
спорту 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

 

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт 

2.5.2.Впровадити механізм популяризації активного відпочинку і 
дозвілля 

4 Мета та завдання проєкту Залучення молоді до систематичних занять фізкультурою та 
спортом. 
Виявлення здібних спортсменів. 
Організація активного відпочинку, пропаганда фізкультури та 
спорту. 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Бородянська селищна об’єднана територіальна громада 

6 Цільові групи проєкту  Населення Бородянської селищної об’єднаної територіальної 
громади (20 927 осіб) 

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

Існує потреба з згуртованості молоді громади шляхом обєднання їх 
спільною метою 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту Залучено молодь до систематичних занять фізкультурою та спортом. 
Виявлено здібних спортсменів. 
Організовано активний відпочинок, проводиться пропаганда 
фізкультури та спорту 

9 Основні заходи проєкту Заснування та проведення Щорічного відкритого  чемпіонату 
селищного голови з різних видів спорту 

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))  

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 2021 рік 2022 рік Усього: 
250,00 250,00 250,00 750,00 

 у тому числі:     

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет - - - - 

11.3 бюджет громади 200,00 200,00 200,00 600,00 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

50,00 50,00 50,00 150,00 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Бородянська селищна рада, установи та організації всіх форм 
власності, громадські організації, інші  

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби)   
 

63 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук Олександр Васильович  Бородянський селищний голова  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

Будівництво Центру дитячої та юнацької творчості по вул. Паркова в 
смт Бородянка 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

Бородянська селищна рада, місцеві громадські організації 

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт 

2.5.2.  Впровадити механізм популяризації активного відпочинку і 
дозвілля 

4 Мета та завдання проєкту Cтворення безпечних, сприятливих умов для впровадження якісного 
навчально-виховного процесу з метою всебічного розвитку дітей 
дошкільного та шкільного віку Бородянської селищної об’єднаної 
територіальної громади, виховання конкурентоспроможної 
особистості з активною громадською позицією, шляхом створення 
Центру дитячої та юнацької творчості по вул.  Паркова в смт 
Бородянка 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив   Бородянська селищна об’єднана територіальна громада 

6 Цільові групи проєкту  3208 дітей дошкільного та шкільного віку Бородянської СОТГ 

7 Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямований проєкт 

Відсутність комплексу дозвілля для дітей на території громади. 
Запровадження проекту дозволить покращити умови відпочинку дітей. 



 
 

75

8 Очікувані результати від реалізації проєкту Створено Центру дитячої та юнацької творчості забезпечить 
покращення якості виховання конкурентоспроможної особистості з 
активною громадською позицією та надасть можливість збільшити 
охоплення дітей, як шкільного так і дошкільного віку Бородянської 
селищної об’єднаної територіальної громади.  

9 Основні заходи проєкту - перепланування приміщень під розташування гуртків; 
 - влаштування кабінетів для педагогічного персоналу; 
 - заміна віконних та дверних блоків; 
- утеплення зовнішніх стін будівлі; 
- зовнішнє оздоблення фасаду; 
- підключення мереж водопостачання та водовідведення; 
- будівництво дитячого майданчику; 
- придбання обладнання, устаткування та інвентарю; 
- роботи з благоустрою та озеленення території. 

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))  2020 рік 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, 
тис. грн всього 

2020 рік 
5882,353 

2021 рік 
 

2022 рік 
 

Усього: 
5882,353 

 у тому числі: - - - - 

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет 5000,00 - - 5000,00 

11.3 бюджет громади 882,353 - - 882,353 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  
бізнес-партнерів, ресурси міжнародних 
фінансових організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

- - - - 

12 Ключові потенційні учасники реалізації 
проєкту: 

Бородянська селищна рада, Київська обласна державна адміністрація, 
Київська обласна рада, інвестори, підприємства та організації усіх форм 
власності й підпорядкування, громадські організації, фонди та інші 

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби)  - 
 

64 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук Олександр Васильович Бородянський селищний голова  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

«Будівництво закладу культурно-просвітницького і спортивного 
обслуговування населення та реабілітації учасників АТО в с.Дружня 
Бородянського району» 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

  
ТОВ «Укржитлопроект» 

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт  

2.5.2.Впровадити механізм популяризації активного відпочинку і 
дозвілля 

4 Мета та завдання проєкту Розв’язання проблем реабілітації учасників АТО, а також 
актуалізація навичок здорового способу життя, самореалізації, 
змістовного дозвілля, запобіганню явищам асоціальної поведінки, 
збільшення кількості, підвищення якості та доступності культурних 
послуг для розвитку людського капіталу через стимулювання 
створення та споживання культурних послуг, розширення доступу 
до культурно-мистецьких надбань, а також створення креативного 
простору у сфері культури та забезпечення соціально-економічного 
розвитку територіальних громади 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Бородянська селищна об’єднана територіальна громада, а також 
громади Київської області 

6 Цільові групи проєкту  Учасники АТО, діти дошкільного віку, діти шкільного віку, молодь, 
люди середнього та похилого віку 

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

Реалізація прав жителів громади отримувати якісні та доступні 
культурні послуги, займатися, в належних умовах, фізичною 
культурою і спортом, мотивування населення та учасників АТО до 
здорового способу життя та проведення активного дозвілля 
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8 Очікувані результати від реалізації проєкту Побудовано Будівництво закладу культурно-просвітницького і 
спортивного обслуговування населення та реабілітації учасників 
АТО в с.Дружня , який відповідає вимогам сучасності та потребам 
громади, здатний забезпечити: 

-  якісні та комфортні умови для отримання доступних 
культурних послуг; 

- створення осередку для надання емоційної і фізичномої 
реабілітації та ресоціалізації учасників АТО; 

- організацію змістовного дозвілля населення громади; 
- підтримку навичок здорового способу життя, 

самореалізації, запобіганню явищам асоціальної поведінки. 

9 Основні заходи проєкту Проектом планується облаштування: 
• тренажерного залу 9*15 м; 
• хореографічного залу 9*15 м; 
• актового залу на 200 місць із спорудженням сцени; 
• спортивного залу 15*24 м; 
• кабінетів для гурткової роботи; 
• кабінетів психологів 

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) 2020-2021 роки 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 
20 000,00 

2021 рік 
16 000,00 

2022 рік 
- 

Усього: 
36000,00 

 у тому числі:     

11.1 державний бюджет 14000,00 11200,00 - 25200,00 

11.2 обласний бюджет 6000,00 4800,00 - 10800,00 

11.3 бюджет громади - - - - 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

-    

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: ДФРР, Київська обласна державна адміністрація, Київська обласна 
рада, Бородянська селищна рада  

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби) Отримано проектно-кошторисну документацію. 
Очікується експертний звіт. 
В с.Дружня організовано житловий  масив «Воїнів АТО», який 
налічує  
біля 300 земельних ділянок.  

 

65 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук Олександр Васильович  Бородянський селищний голова  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

«Простір для молоді» 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

 

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт 

2.5.2.Впровадити механізм популяризації активного відпочинку і 
дозвілля 

4 Мета та завдання проєкту  Створення місця для активного дозвілля молоді, де кожен має змогу 
вільно розвивати свою особистість, використовуючи широкий обсяг 
ресурсів та можливостей, приносячи тим самим користь власній 
індивідуальності та оточуючим. 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Бородянська селищна об’єднана територіальна громада 

6 Цільові групи проєкту   

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

Відсутність місця локації молоді для активного дозвілля, 
самореалізації та розвитку  

8 Очікувані результати від реалізації проєкту Створено місце для активного дозвілля молоді, де кожен має змогу 
вільно розвивати свою особистість, використовуючи широкий обсяг 
ресурсів та можливостей, приносячи тим самим користь власній 
індивідуальності та оточуючим. 

9 Основні заходи проєкту Віднайдення приміщення для облаштування «Простору для молоді». 
Розробка проектної ідеї оформлення проекту 
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Проведення ремонтних робіт приміщення 
Облаштування приміщення 
Здійснення діяльності проекту 

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) 2020 рік 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 
500,00 

2021 рік 
200,00 

2022 рік 
100,00 

Усього: 
800,00 

 у тому числі: -   - 

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет - - - - 

11.3 бюджет громади 250,00 100,00 50,00 400,00 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

250,00 100,00 50,00 400,00 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Бородянська селищна рада, підприємства та організації усіх форм 
власності й підпорядкування, громадські організації, інші  

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби)   
 

66 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук Олександр Васильович Бородянський селищний голова  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

«Створення публічної інтерактивної "Бібліотеки-трансформера" на 
базі Бородянської центральної бібліотеки в смт Бородянка» 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

  
Бородянська селищна рада 

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт 

2.5.2.Впровадити механізм популяризації активного відпочинку і 
дозвілля 

4 Мета та завдання проєкту Актуалізація навичок здорового способу життя, самореалізації, 
змістовного дозвілля, збільшення кількості, підвищення якості та 
доступності культурних послуг для розвитку людського капіталу 
через стимулювання створення та споживання культурних послуг, 
розширення доступу до культурно-мистецьких надбань, а також 
створення креативного простору у сфері культури та забезпечення 
соціально-економічного розвитку територіальних громади 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Бородянська селищна об’єднана територіальна громада, а також 
сусідні громади 

6 Цільові групи проєкту  діти шкільного віку, молодь, люди середнього віку (біля 10 000 осіб) 

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

Збільшення кількості, підвищення якості та доступності культурних 
послуг для розвитку людського капіталу через стимулювання 
створення та споживання культурних послуг, розширення доступу 
до культурно-мистецьких надбань; 
Реалізація прав жителів громади отримувати якісні та доступні 
культурні послуги, створення креативного простору у сфері 
культури та забезпечення соціально-економічного розвитку 
територіальної громади; 
Мотивування населення до здорового способу життя та проведення 
активного дозвілля, впровадження креативних індустрій, що 
відповідають викликам XXI століття. 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту Створено сучасну «Бібліотеку-трансформер», як креативний простір 
у сфері культури та забезпечення соціально-економічного розвитку 
територіальної громади, яка відповідає вимогам сучасності та 
потребам громади, що здатна забезпечити: 

- якісні та комфортні умови для отримання доступних 
культурних послуг; 

- організацію змістовного дозвілля населення громади; 
- підтримку навичок здорового способу життя і 

самореалізацію; 
- підтримку інновацій та нових знань. 
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9 Основні заходи проєкту Проектом передбачено: 
- вивільнення додаткового приміщення для книжкового 

фонду. 
- проведення ремонту приміщень бібліотеки. 
- закупівля та встановлення нових меблів і обладнання. 
- проведення рекламної акції: 
- виготовлення та розповсюдження плакатів та флаєрів з 

інформацією щодо нових можливостей бібліотеки. 
- інформація в районних медіа засобах, соціальних мережах. 
- проведення заходів з використанням  інтерактивного 

обладнання в окремих зонах бібліотеки.   

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) 2021-2022 рік 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 
- 

2021 рік 
5 000,00 

2022 рік 
2 000,00 

Усього: 
7 000,00 

 у тому числі:     

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 Обласний бюджет - 2 000,00 500,00 2 500,00 

11.3 бюджет громади - 1 000,00 250,00 1 250,00 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

- 2 000,00 1 250,00 3 250,00 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Бородянська селищна рада, Київська обласна державна 
адміністрація, Київська обласна рада підприємства та організації усіх 
форм власності й підпорядкування, громадські організації, 

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби)  
 

67 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук Олександр Васильович  Бородянський селищний голова  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

Втілення Концепції розвитку рекреаційної зони в смт Бородянка 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

 

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт 

2.5.3.Підвищити якість соціальної інфраструктури 

4 Мета та завдання проєкту Забезпечення належних умов для відпочинку та активного дозвілля 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Бородянська селищна об’єднана територіальна громада 

6 Цільові групи проєкту  Населення Бородянської селищної об’єднаної територіальної 
громади (біля 20 927 осіб) 

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

Створення облаштованого місця відпочинку для мешканців громади, 
прилеглих населених пунктів та гостей громади, влаштування розваг 
для дітей, культурного відпочинку.  Передбачає прокладання 
доріжок з твердим покриттям, оновлення зелених насаджень 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту Забезпечено належні умови для відпочинку та активного дозвілля 

9 Основні заходи проєкту Підготовка проектно-кошторисної документації.  
Проведення розчистки території.  
Проведення будівельних робіт.  
Встановлення лавок та елементів садового декору та озеленення. 
Насадження дерев, кущів, квітів.  

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) 2021-2020 роки 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 
- 

2021 рік 
1 500,00 

2022 рік 
500,00 

Усього: 
2 000,00 

 у тому числі:     

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет - - - - 

11.3 бюджет громади - 1 300,00 300,00 1 600,00 

11.4 власні кошти - - - - 
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11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

- 200,00 200,00 400,00 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Бородянська селищна рада, підприємства та організації усіх форм 
власності й підпорядкування, громадські організації, інші  

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби)   
 

68 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук Олександр Васильович  Бородянський селищний голова  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

Капітальний ремонт та озеленення пішохідної зони в с. Дружня 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

 

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт 

2.5.3.Підвищити якість соціальної інфраструктури 

4 Мета та завдання проєкту Забезпечення належних умов для відпочинку та активного дозвілля 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Дружнянський старостинський округ Бородянської селищної 
об’єднаної територіальної громади 

6 Цільові групи проєкту  Населення Дружнянського старостинського округу Бородянської 
селищної об’єднаної територіальної громади  

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

Створення облаштованого місця відпочинку для мешканців 
старостинського округу громади, прилеглих населених пунктів та 
гостей громади, влаштування розваг для дітей, культурного 
відпочинку.  Передбачає прокладання доріжок з твердим покриттям, 
оновлення зелених насаджень 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту Забезпечено належні умови для відпочинку та активного дозвілля 

9 Основні заходи проєкту Підготовка проектно-кошторисної документації.  
Проведення розчистки території.  
Проведення будівельних робіт.  
Встановлення лавок та елементів садового декору та озеленення. 
Насадження дерев, кущів, квітів.  

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) 2022 рік 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 
- 

2021 рік 
- 

2022 рік 
500,00 

Усього: 
500,00 

 у тому числі:     

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет - - - - 

11.3 бюджет громади - - 450,00 450,00 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

- - 50,00 50,00 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Бородянська селищна рада, підприємства та організації усіх форм 
власності й підпорядкування, громадські організації, інші  

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби)   
 

69 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук Олександр Васильович  Бородянський селищний голова  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

Капітальний ремонт та озеленення пішохідної зони в с. Дружня 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

 

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт 

2.5.3.Підвищити якість соціальної інфраструктури 

4 Мета та завдання проєкту Забезпечення належних умов для відпочинку та активного дозвілля 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Пилиповицький старостинський округ Бородянської селищної 
об’єднаної територіальної громади 
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6 Цільові групи проєкту  Населення Пилиповицького старостинського округу Бородянської 
селищної об’єднаної територіальної громади 

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

Створення облаштованого місця відпочинку для мешканців 
старостинського округу громади, прилеглих населених пунктів та 
гостей громади, влаштування розваг для дітей, культурного 
відпочинку.  Передбачає прокладання доріжок з твердим покриттям, 
оновлення зелених насаджень 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту Забезпечено належні умови для відпочинку та активного дозвілля 

9 Основні заходи проєкту Підготовка проектно-кошторисної документації.  
Проведення розчистки території.  
Проведення будівельних робіт.  
Встановлення лавок та елементів садового декору та озеленення. 
Насадження дерев, кущів, квітів.  

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) 2022 рік 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 
- 

2021 рік 
- 

2022 рік 
500,00 

Усього: 
500,00 

 у тому числі:     

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет - - - - 

11.3 бюджет громади - - 450,00 450,00 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

- - 50,00 50,00 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Бородянська селищна рада, підприємства та організації усіх форм 
власності й підпорядкування, громадські організації, інші  

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби)   
 
 

70 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Відділ культури молоді та спорту Бородянської селищної ради 

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) 0457751550 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) bsrkultura@ukr.net 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

Пошукова краєзнавча експедиція «Подорож у минуле» 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

Бородянська селищна рада, учасники місцевого туристичного 
кластеру, ГО пошукового краєзнавчого спрямування, краєзнавці 

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт 

3.1.1. Провести інвентаризацію об’єктів історичної та культурної 
спадщини громади 

4 Мета та завдання проєкту Провести інвентаризацію об’єктів історичної та культурної спадщини 
громади шляхом пошукової краєзнавчої експедиції 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Бородянська ОТГ 

6 Цільові групи проєкту  учасники місцевого туристичного кластеру, ГО пошукового 
краєзнавчого спрямування, краєзнавці 

7 Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямований проєкт 

Відсутність повного переліку та опису реального стану об’єктів 
історичної та культурної спадщини громади 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту Пошукова краєзнавча експедиція збере і допоможе фахівцям 
упорядкувати реєстр об’єктів історичної та культурної спадщини 
громади з подальшою популяризацією цієї інформації та залученням у 
ОТГ більшої кількості туристів та інвесторів 

9 Основні заходи проєкту • Організація та проведення пошукової краєзнавчої експедиції; 
• систематизація напрацювань експедиції; 
• інвентаризація об’єктів ОТГ; 
• створення цифрової карти «Скарби минувшини Бородянської ОТГ» 
• поширення інформації про пам’ятки історичної та культурної 

спадщини ОТГ через ЗМІ та Інтернет-ресурси 

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))  2020 до 2021 роки 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, 
тис. грн всього 

2020 рік 
15,00 

2021 рік 
30,00 

2022 рік 
5,00 

Усього: 
50,00 

 у тому числі: - - - - 
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11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет - - - - 

11.3 бюджет громади 15,00 30,00 5,00 50,00 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  
бізнес-партнерів, ресурси міжнародних 
фінансових організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

- - - - 

12 Ключові потенційні учасники реалізації 
проєкту: 

Бородянська селищна рада, учасники місцевого туристичного кластеру, 
ГО пошукового краєзнавчого спрямування, краєзнавці 

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби)  - 
 

71 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук О.В. Голова Бородянської селищної ради 

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

Створення електронної бази даних об’єктів історичної та культурної 
спадщини громади «Історичними стежками» 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

Палац культури ім. Т.Г. Шевченка, Відділ освіти, краєзнавці 

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт 

3.1.1 Формування культурного коду громади 

4 Мета та завдання проєкту Провести інвентаризацію об’єктів історичної та культурної 
спадщини громади 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Територія Бородянської ОТГ 

6 Цільові групи проєкту Вчителі, шкільна молодь, громадськість ОТГ  

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

Збереження та музефікація об’єктів історичної і культурної 
спадщини громади, формування історичної пам’яті у школярів, 
розвиток туристичної галузі громади 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту Формування культурного коду громади. 
Створення умови для подальшої розбудови місцевого туристичного 
кластера. 

9 Основні заходи проєкту Визначення переліку об’єктів, їхня паспортизація і за потребою  
музефікація 

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) 2021-2022 роки 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 
- 

2021 рік 
20,00 

2022 рік 
20,00 

Усього: 
40,00 

 у тому числі: - - - - 

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет -    

11.3 бюджет громади - 20,0 20,00 40,00 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

- - - - 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Палац культури ім. Т.Г. Шевченка, Відділ освіти, краєзнавці 

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби) - 
 

72 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук Олександр Васильович Бородянський селищний голова  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

Отримати офіційний статус «Історична пам’ятка» для об’єктів 
пам’яток місцевого значення  

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 
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3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт 

3.1.2.Отримати офіційний статус «Історична пам’ятка» для об’єктів 
пам’яток місцевого значення 

4 Мета та завдання проєкту Включення об’єктів пам’яток археології громади до реєстру 
пам’яток місцевого значення Державного реєстру нерухомих 
пам’яток України (курган Гореваха; городище на р.Таль поблизу 
с.Мирча;залізничний міст через р.Здвиж, курган на східній околиці 
селища Бородянка та ін.) 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Бородянська селищна об’єднана територіальна громада (територія 
Київської області, територія України, Польща) 

6 Цільові групи проєкту  Необмежена 

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

Унікальні історично-архіологічні об’єкти потребують захисту для їх 
збереження та популяризації. 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту Об’єкти пам’яток археології громади включено до реєстру пам’яток 
місцевого значення Державного реєстру нерухомих пам’яток 
України. 
Збережено національно-культурну спадщину, розвинено, зміцнено, 
примножено культурний простор області, зокрема Бородянської 
ОТГ; 
Створено ефективну систему охорони культурної спадщини; 
Створено умови для розширення та використання культурно-
просвітницького, туристичного, економічного та іншого потенціалу 
об’єктів культурної спадщини. 

9 Основні заходи проєкту Проектом планується: 
• отримання експертного висновку про відповідність 

пам’яток культури статусу «Історична пам’ятка»; 
• отримання науково-проектної  документації на пам’ятки 

археології ; 
• отримання офіційного статусу «Історична пам’ятка» для 

об’єктів пам’яток місцевого значення (курган Гореваха; 
городище на р.Таль поблизу с.Мирча;залізничний міст 
через р.Здвиж, курган на східній околиці селища 
Бородянка); 

• облаштування об’єктів пам’яток археології 
інформаційними табличками; 

• організація пішохідних та велосипедних доріжок з 
інформаційними вказівниками; 

• проектування та друк інформаційних буклетів про об’єкти 
пам’яток археології. 

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) 2020-2022 роки 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 2021 рік 2022 рік Усього: 
200,00 200,00 200,00 600,00 

 у тому числі:     

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет 100,00 100,00 100,00 300,00 

11.3 бюджет громади 100,00 100,00 100,00 300,00 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

можливо можливо можливо - 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Київська обласна адміністрація, Бородянська селищна рада, інші 
джерела 

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби)   
 

73 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук Олександр Васильович Бородянський селищний голова  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

Формування реєстру «Перли Бородянської громади»  

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

Методисти ПК Шевченка, краєзнавчий музей,старости сіл ОТГ 
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3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт 

3.1.3.Створити реєстр майстрів народної творчості та ремесел і 
забезпечити необхідні умови для їх комунікації та передачі навичок 
молоді 

4 Мета та завдання проєкту Всебічна підтримка майстрів народної творчості та ремесел для  
забезпечення туристичної привабливості Бородянської ОТГ та 
створення необхідних умов для передачі їхніх навичок і досвіду   

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Територія Бородянської ОТГ 

6 Цільові групи проєкту Місцеві майстри народної творчості та ремесел, шкільна молодь,  
туристи. 

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

Збереження та розвиток народної творчості та ремесел 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту  Збереження та розвиток народної творчості та ремесел, покращення 
туристичної привабливості Бородянської ОТГ 

9 Основні заходи проєкту Зібрати та узагальнити інформацію щодо переліку та спеціалізації 
майстрів народної творчості та ремесел по Бородянській селищній 
об’єднаній територіальній громаді. На основі зібраних даних 
сформувати реєстр «Перли Бородянської громади». 

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) 2020 - 2022 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 
15,00 

2021 рік 
20,00 

 2022 рік 
15,00 

Усього:  
50,00 

 у тому числі: - - - - 

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет - - - - 

11.3 бюджет громади 15,00 20,00 15,00 50,00 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

- - - - 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Методисти ПК Шевченка, краєзнавчий музей,Бородянська селищна 
рада, старостати Бородянської ОТГ 

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби) - 
 

74 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук Олександр Васильович Бородянський селищний голова  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

Організація виставок-ярмарок продуктів творчості майстрів народної 
творчості та ремесел громади 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

Бородянська селищна рада, учасники місцевого туристичного 
кластеру, народні майстри, творчі різновікові групи 

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт 

3.1.3.Створити реєстр майстрів народної творчості та ремесел і 
забезпечити необхідні умови для їх комунікації та передачі навичок 
молоді 

4 Мета та завдання проєкту Створення реєстру майстрів народної творчості та ремесел і 
забезпечити необхідні умови для їх комунікації та передачі навичок 
молоді 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Населені пункти Бородянської ОТГ 

6 Цільові групи проєкту Учасники місцевого туристичного кластеру, народні майстри, творчі 
різновікові групи 

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

Для успішної різнобічної підтримки майстрів народної творчості, 
поширення їх досвіду та популяризацію через їх творчість 
Бородянської ОТГ  

8 Очікувані результати від реалізації проєкту Реєстр майстрів народної творчості забезпечить їм доступність до 
участі у виставках-ярмарках, майстер-класах, що сприятиме 
популяризації Бородянської ОТГ 



 
 

84

9 Основні заходи проєкту Створення реєстру, організація виставок-ярмарків, проведення 
майстер-класів, участь місцевих майстрів у всеукраїнських та 
міжнародних заходах 

10 Період реалізації 84роекту (з (рік) до (рік)) 2020 – 2022 роки  

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 
20,00 

2021 рік 
20,00 

2022 рік 
20,00. 

Усього:  
60,00  

 у тому числі: - - - - 

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет - - - - 

11.3 бюджет громади 20,00 20,00 20,00 60,00 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

- - - - 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Учасники місцевого туристичного кластеру, народні майстри, творчі 
різновікові групи 

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби) - 
 

75 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Відділ культури, молоді та спорту, краєзнавчий музей (директор - 
Угнівенко Ольга Іллівна) 

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-19-50 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) olgaugn@gmail.com 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

Формування експозиції Краєзнавчого музею Бородянщини 
присвяченої майстрам народної творчості та ремесел громади 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

Бородянська ОТГ, відділ культури, молоді та спорту 

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт 

3.1.3.Створити реєстр майстрів народної творчості та ремесел і 
забезпечити необхідні умови для їх комунікації та передачі 
навичок молоді 

4 Мета та завдання проєкту Збереження цілісності Музею як історико-культурного центру, 
враховуючи експозиції, присвячені майстрам народної творчості 
та ремесел громади; забезпечення умов зберігання архівного 
фонду та забезпечення належних умов праці працівників Музею. 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Бородянська ОТГ 

6 Цільові групи проєкту Місцеві майстри народної творчості та ремесел, працівники та 
відвідувачі музею, туристи, організатори, учасники та відвідувачі 
фестивалів 

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

Відсутність реєстру майстрів народної творчості та ремесел, 
умов для їх комунікації та передачі навичок молоді. Забезпечення 
умов зберігання архівного фонду Краєзнавчого музею 
Бородянщини. 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту Створення реєстру  майстрів народної творчості та ремесел 
Бородянської ОТГ, забезпечення належних умов для їх 
комунікації та передачі навичок молоді. 
Музей, як базовий об’єкт для роботи з майстрами народної 
творчості. Експозиція про них у музеї. 
Зростання туристичної привабливості Бородянської ОТГ 

9 Основні заходи проєкту Створення реєстру  місцевих майстрів народної творчості на базі 
краєзнавчого Музею. Ремонт третьої кімнати музею, придбання 
стелажів для нової експозиції. Створення експозиції народних 
майстрів, відкриття, презентація, висвітлення у ЗМІ та на 
інтернет-ресурсі.   

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) 2020 - 2022 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 
40,00 

2021 рік 
40,00 

2022 рік 
40,0 

Усього: 
120,0  

 у тому числі: - - - - 

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет - - - - 



 
 

85

11.3 бюджет громади 40,00 40,00 40,00 120,00 

11.4 власні кошти - -  - 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Краєзнавчий музей Бородянщини, відділ культури, молоді та спорту 

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби) - 
 

76 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук Олександр Васильович Бородянський селищний голова  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

«Творча майстерня»  

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

 

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт 

3.1.3.Створити реєстр майстрів народної творчості та ремесел і 
забезпечити необхідні умови для їх комунікації та передачі навичок 
молоді 

4 Мета та завдання проєкту Створення творчої майстерні для передачі навичок майстерності та 
ремесла молоді та туристам 
Збереження національно-культурної спадщини, розвиток, зміцнення, 
примноження творчого потенціалу та культурного простору. 
Відродження та розвиток осередків народних художніх промислів, 
збереження унікальних, рідкісних практик і технік народної 
творчості; 
Створення креативного простору у сфері культури та забезпечення 
соціально-економічного розвитку територіальних громад; 
Впровадження кластерних моделей розвитку культури в громадах 
Популяризація народних традицій, ремесел, та художніх промислів 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Бородянська селищна об’єднана територіальна громада, а також 
сусідні громади 

6 Цільові групи проєкту  Різновікове населення Бородянської громади,  а також сусідніх 
громад 

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

 З метою збереження прадавнього досвіду з художньо-прикладного 
та декоративно-ужиткового мистецтва, вивчення прийомів та технік 
лозоплетіння, ткацтва, різьблення та розпису по дереву, вишивки, 
в’язання спицями, гачком; виявлення та розвиток творчих здібностей 
дітей, забезпечення потреб особистості у творчій самостійній 
діяльності за інтересами, стимулювання її творчого 
самовдосконалення та задоволення потреб займатися улюбленою 
справою,  творчо розвиватись, спілкуватися з однолітками, 
переймати досвід майстринь з різних видів художньо-прикладного 
мистецтва. 
 
 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту Створено сприятливі умови для творчої самореалізації особистості 
через розмаїття форм художнього самовираження, міжкультурний 
діалог, культурний взаємообмін та забезпечено мобільність людей та 
ідей 

Підтримано творчі ініціати, що сприяють створенню культурного 
продукту, формуванню та просуванню іміджу громади  з 
самобутньою історичною культурою та потужним творчим  
потенціалом як на місцевому так і на обласному рівні  

Забезпечено створення, виробництво, поширення, збереження 
національного культурного продукту і підвищення рівня його 
споживання шляхом формування цілісного інформаційно-
культурного простору 

9 Основні заходи проєкту - організація приміщення для створення творчої майстерні для 
створення умов для обміну досвідом між майстрами та 
підростаючим поколінням, цінителями творчості та гостями 
громади; 
- залучення майстрів з художньо-прикладного та 
декоративно-ужиткового мистецтва;  
- організація та проведення гурткової роботи; 
- організація майстер класів з народними умільцями 
- популяризація проекту; 
- залучення туристичного потоку з усієї України  

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) 2021-2022 роки 
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11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 2021 рік 2022 рік Усього: 
- 300,000 300,000 600,00 

 у тому числі:     

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет - - - - 

11.3 бюджет громади - 100,000 100,00 200,000 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

- 200,000 200,000 400,000 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:  

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби)   
 

77 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук Олександр Васильович Бородянський селищний голова  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

Створення бази даних аматорських колективів з пісенно-обрядової 
творчості 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

Бородянська селищна рада 

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт 

3.1.4.Створити базу даних аматорських колективів з пісенно-
обрядової творчості 

4 Мета та завдання проєкту Створення бази даних аматорських колективів з пісенно-обрядової 
творчості для подальшого розвитку та збереження культурного 
надбання наших предків 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Бородянська ОТГ, інші території України та за її межами 

6 Цільові групи проєкту Різновікові верстви населення як громади, так і за її межами, 
українські діаспори 

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

Збереження культурної спадщини громади та підтримка колективів у 
їхній творчості 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту Подальше відтворення обрядів нашої місцевості, рекламування 
громади через пісенно-обрядову творчість, розвиток матеріально-
технічної бази колективів 

9 Основні заходи проєкту Створення бази даних аматорських колективів, популяризація, 
активізація участі у всеукраїнських та міжнародних конкурсах та 
фестивалях 

 

10 Період реалізації 86роекту (з (рік) до (рік)) 2020 -  2022 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 
30,00  

2021 рік 
35,00  

2022 рік 
35,00 

Усього:  
100,00 

 у тому числі: - - - - 

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет - - - - 

11.3 бюджет громади 30,00 35,00 35,00 100,00 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

- - - - 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Керівники колективів, відділ культури, молоді та спорту 
Бородянської селищної ради, Бородянська селищна рада 

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби) - 
 

78 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Відділ культури, молоді та спорту, краєзнавчий музей (директор - 
Угнівенко Ольга Іллівна) 

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-1950 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) olgaugn@gmail.com 
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1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

Створення Міжнародного фестивалю «Люби і знай свій рідний край». 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

Культурний обмін між земляками Бородянщини на міжнародному рівні, 
популяризація економічної привабливості Бородянської ОТГ в рамках 
фестивалю через нові знайомства з потенційними інвесторами. 

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт 

 

4 Мета та завдання проєкту Збереження історико-культурної спадщини нашого краю, виховання 
почуття поваги до місцевого історичного минулого, підвищення загальної 
культури населення району, формування освіченої творчої особистості, 
популяризація Бородянщини на міжнародному рівні. 
 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Територія Бородянської ОТГ, міжнародна спільнота. 

6 Цільові групи проєкту  Бородянська ОТГ та ОТГ, які утворюються в межах Бородянського 
району.  

7 Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямований проєкт 

Формування освіченої творчої особистості, популяризація Бородянщини 
на міжнародному рівні. 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту  Підвищення загальної культури населення району, популяризація 
Бородянщини на міжнародному рівні, розширення туристичних зв’язків у 
т.ч. міжнародних. 

9 Основні заходи проєкту Організація та проведення Гала-концерту Циклу заходів «Люби і знай свій 
рідний край» (липень - листопад 2020 р.). У 2021-2025 проведення 
Міжнародного фестиваль - конкурс «Люби і знай свій рідний край». 
Інформаційне висвітлення в ЗМІ, соціальних мережах підготовки, 
проведення та результатів заходів «Люби і знай свій рідний край». 
 

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))  2020 до 2022 роки 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, 
тис. грн всього 

2020 рік 
30,00 

2021 рік 
30,00 

2022 рік 
30,00 

Усього: 
90,00 

 у тому числі: - - - - 

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет - - - - 

11.3 бюджет громади 30,00 30,00 30,00 90,00 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  
бізнес-партнерів, ресурси міжнародних 
фінансових організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

- - - - 

12 Ключові потенційні учасники реалізації 
проєкту: 

Краєзнавчий музей Бородянщини, відділи освіти та культури ОТГ , 
краєзнавці, творче населення 

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби)  - 
 

79 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук Олександр Васильович  Бородянський селищний голова  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

Проведення щорічного квест - форуму з питань формування 
культурного коду громади 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

Бородянська селищна рада, ГО культурологічного спрямування, 
учасники місцевого туристичного кластеру, краєзнавчі музеї 

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт 

3.1.6.Створити необхідні механізми для популяризації історичної та 
культурної спадщини громади 

4 Мета та завдання проєкту Створити історичний підмурівок для «брендовості» Бородянської 
ОТГ – відмінності від інших громад, упізнаваності та привабливості 
для потенційних інвесторів 
Завдання:   

- визначитися з переліком історико-культурних об’єктів та фактів, 
які можуть стати елементами «брендовості» громади. 

- окреслити необхідні «дорожні карти» для перетворення таких 
об’єктів у активи для інвестиційної привабливості Бородянської 
ОТГ. 
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-  визначитися із необхідними кроками для перетворення 
історичного спадку громади на ресурс інвестиційної 
привабливості. 

- окреслити перспективи стратегічного та тактичного порядку для 
розвитку туристичної галузі в ОТГ як додаткового джерела 
залучення ресурсів. 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Населені пункти Бородянської ОТГ 

6 Цільові групи проєкту  Історики,  краєзнавці, викладачі та учні закладів освіти ОТГ, які 
займаються краєзнавчою роботою, представники місцевих музеїв, 
зацікавлені представники громадськості та ГО 

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

Для створення брендовості Бородянської ОТГ необхідно знаходити і 
робити привабливими для туристів та інвесторів місцеві історичні 
«родзинки» 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту Буде розширено перелік об’єктів та подій цікавих для потенційних 
інвесторів та туристів, знайдені шляхи популяризації цієї інформації 

9 Основні заходи проєкту • Пошук цікавих учасників квест-форуму та нових об’єктів; 
• Підготовка й проведення квест-форуму; 
• Забезпечення використання напрацювань квест-форуму в 

інформаційних каналах для створення історичного підмурівку 
«брендовості» Бородянської ОТГ 

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) 2020-2022 роки 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 
5,00 

2021 рік 
5,00  

2022 рік 
5,00 

Усього: 
15,00 

 у тому числі: - - - - 

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет - - - - 

11.3 бюджет громади 5,00 5,00 5,00 15,00 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

- - - - 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Відділ культури молоді та спорту Бородянської селищної ради, 
старостинські округи Бородянської СОТГ 

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби)  - 
 

80 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Відділ культури молоді та спорту Бородянської селищної ради 

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) 0457751550 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) bsrkultura@ukr.net 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

Проведення конкурсу знавців легенд та повір’їв 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

Бородянська селищна рада, учасники місцевого туристичного 
кластеру, краєзнавці, працівники місцевих музеїв 

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт 

3.1.6.Створити необхідні механізми для популяризації історичної та 
культурної спадщини громади 

4 Мета та завдання проєкту Конкурс знавців легенд та повір’їв допоможе знайти механізми для 
популяризації  історичної та культурної спадщини громади 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Бородянська ОТГ 

6 Цільові групи проєкту  Учасники місцевого туристичного кластеру, краєзнавці, працівники 
місцевих музеїв, учасники шкільних краєзнавчих гуртків, ГО 
краєзнавчого та пошукового спрямування 

7 Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямований проєкт 

Цікаві місцеві легенди не працюють на популяризацію історичної та 
культурної спадщини громади, на посилення привабливості ОТГ для 
туристів і інвесторів 
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8 Очікувані результати від реалізації проєкту Конкурсі знавців місцевих легенд та повір’їв згуртує краєзнавців і усіх 
зацікавлених осіб на створення привабливих туристичних маршрутів, 
популяризацію історичної та культурної спадщини громади, на 
посилення привабливості ОТГ для туристів і інвесторів  

9 Основні заходи проєкту - збір учасниками місцевих легенд і повір’їв; 
- започаткування щорічного конкурсу; 
- висвітлення матеріалів і напрацювань у пресі та інтернет-ресурсів; 
- внесення найцікавіших легенд та повір’їв до туристичних буклетів і 

путівників  

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))  2020 до 2021 роки 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, 
тис. грн всього 

2020 рік 
10,00 

2021 рік 
20,00 

2022 рік 
20,00 

Усього: 
50,00 

 у тому числі: - - - - 

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет - - - - 

11.3 бюджет громади 10,00 20,00 20,00 50,00 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  
бізнес-партнерів, ресурси міжнародних 
фінансових організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

- - - - 

12 Ключові потенційні учасники реалізації 
проєкту: 

Відділ культури молоді та спорту Бородянської селищної ради, 
краєзнавці, працівники музеїв, ПК 

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби)  - 
 

81 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук Олександр Васильович Бородянський селищний голова  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

Створення збірки цікавих історій, легенд та повір’їв Бородянщини 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

Палац культури ім. Т.Г. Шевченка, Відділ освіти, краєзнавці 

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт 

3.1.6.Створити необхідні механізми для популяризації історичної та 
культурної спадщини громади 

4 Мета та завдання проєкту Збір і літературна обробка цікавих історій, легенд та повір’їв 
Бородянщини і переселенців з Чорнобильського району. 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Територія Бородянської ОТГ 

6 Цільові групи проєкту Вчителі, шкільна молодь, громадськість ОТГ, гості ОТГ, туристи 

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

Збереження місцевої усної народної творчості, формування 
історичної пам’яті у школярів, розвиток туристичної галузі громади 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту Формування культурного коду громади. Виховання почуття любові 
до рідної землі у школярів. 
Створено умови для подальшої розбудови місцевого туристичного 
кластера. 

9 Основні заходи проєкту Збір цікавих історій, легенд та повір’їв Бородянщини, їхня 
літературна обробка та друк в електронному і паперовому вигляді. 

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) 2020- 2022 рр. 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 
10,00 

2021 рік 
20,00 

2022 рік 
30,00 

Усього: 
60,00 

 у тому числі: - - - - 

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет - - - - 

11.3 бюджет громади 10,00 20,00 30,00 60,00 

11.4 власні кошти - - - - 
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11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

- - - - 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Палац культури ім. Т.Г. Шевченка, Відділ освіти, краєзнавці 

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби) - 
 

82 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук Олександр Васильович Бородянський селищний голова  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

Щорічний міжнародний етнофестиваль «ДЕРЕВО РОДУ» 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

 

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт 

3.1.6.Створити необхідні механізми для популяризації історичної та 
культурної спадщини громади 

4 Мета та завдання проєкту Підвищення іміджу  Київської області та безпосередньо 
Бородянської ОТГ на всеукраїнському та міжнародному рівнях. 
Відродження та розвиток осередків народних художніх промислів, 
збереження унікальних, рідкісних практик і технік народної 
творчості. 
Створення умов для виявлення, розширення та використання 
культурно-просвітницького, туристичного, економічного та іншого 
потенціалу об’єктів культурної спадщини. 
Посилення культурний обмін  земляків, що мешкають у різних 
країнах. 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Бородянська селищна об’єднана територіальна громада (територія 
Київської області та ін. областей України, представники інших країн) 

6 Цільові групи проєкту  Необмежена 

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

Міжнародний фестиваль «ДЕРЕВО РОДУ» що проходитиме 
щорічно 21 листопада (у День селища Бородянка). 
Фесиваль створить умови для популяризації серед  жителів та гостей 
громади нематеріальної культурної спадщини, шляхом відродження 
місцевих та національних традицій. 
Забезпечить формування іміджу Київської області шляхом 
організації культурно-мистецьких заходів, презентації творчих 
проєктів на всеукраїнському та міжнародному рівнях. 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту Підвищений імідж Київської області та безпосередньо Бородянської 
ОТГ на всеукраїнському та міжнародному рівнях. 
Відроджено та розвиток осередків народних художніх промислів, 
збережено унікальні, рідкісні практики і техніки народної творчості. 
Створено умови для виявлення, розширення та використання 
культурно-просвітницького, туристичного, економічного та іншого 
потенціалу об’єктів культурної спадщини громади. 
Посилено культурний обмін  земляків, що мешкають у різних 
країнах. 
Поширено інформацію про інвестиційну привабливість Бородянської 
ОТГ в Україні та за її межами. 
Створено умови для формування культурного коду  Бородянської 
громади та подальшої розбудови місцевого туристичного кластера. 

9 Основні заходи проєкту Проектом планується: 
• постановка обрядових дійств; 
• виконання фольклорної творчості (вокальні та 

хореографічні твори); 
• проведення ярмарки-виставки робіт майстрів народної 

творчості. 

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) 2020-2022 роки 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 2021 рік 2022 рік Усього: 

300,00 500,00 700,00 1 500,00 

 у тому числі:     

11.1 державний бюджет 150,00 250,00 350,00 750,00 
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11.2 обласний бюджет 75,00 125,00 175,00 375,00 

11.3 бюджет громади 75,00 125,00 175,00 375,00 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

можливо можливо можливо - 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Державний бюджет, Київська обласна державна адміністрація, 
Київська обласна рада, Бородянська селищна рада, інші джерела 

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби)   
 

83 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук Олександр Васильович  Бородянський селищний голова  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

Інвентаризація закладів культури Бородянської об’єднаної 
територіальної громади 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

Бородянська селищна рада 

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт 

3.2.1.Провести інвентаризацію закладів культури 

4 Мета та завдання проєкту Провести повну інвентаризацію закладів культури для подальшої 
ефективної роботи цих закладів   

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Бородянська ОТГ 

6 Цільові групи проєкту Учасники аматорських колективів, заклади культури на місцях, 
громади 

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

Виявити позитивні та негативні аспекти, які впливають на роботу 
закладів культури для надання якісних культурних послуг 
населенню 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту Запровадити комплексний підхід до розв'язання проблеми 
забезпечення населення якісними і доступними культурними 
послугами і реалізацію ідей щодо необхідності раціонального 
використання культурно-ресурсного, людського та фінансового 
потенціалу громад; 
впровадити ефективні механізми фінансування системи надання 
культурних послуг в цілому та фінансового забезпечення комплексу 
культурних послуг, що надаються громадянам, зокрема на 
безоплатній основі; 
підвищити ефективність використання бюджетних коштів у сфері 
забезпечення населення культурними послугами та запровадження 
індикаторів ефективності їх використання; 
підвищити культурний та духовний рівень населення, що сприятиме 
укріпленню національної ідентичності українських громадян і 
підвищенню індексу людського розвитку в Україні; 
якісно оновити матеріально-технічне та кадрове забезпечення 
системи надання культурних послуг населенню; 

 
створити центри місцевого розвитку на базі сільських закладів 
культури в населених пунктах Бородянської СОТГ 

9 Основні заходи проєкту • Інвентаризація закладів культури 
• Покращення матеріально-технічної бази закладів культури  

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) 2020 – 2021 рр. 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 
20,00  

2021 рік 
20,00 

2022 рік 
- 

Усього: 
40,00 

 у тому числі: - - - - 

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет - - - - 

11.3 бюджет громади 20,00 20,00 - 40,00 

11.4 власні кошти - - - - 
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11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

- - - - 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Заклади культури Бородянської ОТГ, відділ культури, молоді та 
спорту Бородянської селищної ради, Бородянська селищна рада 

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби) - 
 

84 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук Олександр Васильович  Бородянський селищний голова  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

Створення «Центрів місцевої активності» на базі закладів культури 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

Бородянська селищна рада, старостати, місцеві громадські організації, 
активісти 

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт 

3.2.2. Створити Центри місцевої активності 

4 Мета та завдання проєкту Підвищення громадської активності мешканців села шляхом 
створення Центру місцевої активності на базі оновленого  сільського 
будинку культури 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив   Населені пункти Бородянської ОТГ 

6 Цільові групи проєкту  Різновікове населення сіл Бородянської ОТГ, місцеві інститути 
громадянського суспільства 

7 Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямований проєкт 

Центри  місцевої активності Бородянської ОТГ оптимізують 
діяльність наявних сільських закладів культури та одночасно 
задовольнятимуть ширше коло сучасних потреб різновікового 
населення на місцевому рівні.  Проект носить інноваційний характер, 
має соціально-економічну спрямованість та реальну можливість його 
виконання 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту - Реконструкція (відновлення) приміщень Будинку культури. 
- Створено Центр місцевої активності. 
- Підвищено громадську активність населення. 
- Забезпечено надання культурно-розважальних, просвітницьких та 

інформаційних  послуг. 
- Налагоджено ефективну співпрацю між громадою, владою та 

місцевими підприємцями. 

9 Основні заходи проєкту І етап – здійснення ревізії та інвентаризації проведених робіт з 
відновлення будинку культури; 
ІІ етап – проведення підготовчих та організаційних робіт, інформаційна 
підтримка; 
ІІІ етап – проведення будівельних та інших робіт. 

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))  2020 до 2022 роки 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, 
тис. грн всього 

2020 рік 
300,00 

2021 рік 
500,00 

2022 рік 
600,00 

Усього: 
1400,00 

 у тому числі: - - - - 

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет - - - - 

11.3 бюджет громади 300,00 500,00 600,00 1400,00 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  
бізнес-партнерів, ресурси міжнародних 
фінансових організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

- - - - 

12 Ключові потенційні учасники реалізації 
проєкту: 

Відділ культури молоді та спорту Бородянської селищної ради, учасники 
туристичного кластеру, поліграфічне підприємство 

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби)  - 
 

85 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук Олександр Васильович  Бородянський селищний голова  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 
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1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

Створення бази даних рекреаційних зон та місць відпочинку із 
зазначенням місць розташування суб’єктів надання побутових 
послуг «Рекреація та відпочинок в Бородянській ОТГ» 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

 

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт 

3.3.1. Створити механізм співпраці між різними суб’єктами, які 
можуть надавати послуги потенційним туристам в рамках діяльності 
туристичного кластеру 

4 Мета та завдання проєкту Провести інвентаризацію рекреаційних зон та місць відпочинку, 
створити базу даних рекреаційних зон та місць відпочинку із 
зазначенням місць розташування суб’єктів надання побутових 
послуг. Реалізація цього проекту дасть можливість повніше 
використати потенціал громади, бо без належної промоції це зробити 
неможливо.  

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Бородянська селищна об’єднана територіальна громада 

6 Цільові групи проєкту Населення громади 20 927 осіб, гості громади 

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

На засіданнях робочої групи із стратегічного планування молодь 
неодноразово висловлювалась щодо проблеми відпочинку в громаді. 
Саме створення рекреаційних зон та місць відпочинку із зазначенням 
їх розташування в створеній базі даних «Рекреація та відпочинок в 
Бородянській ОТГ» дозволить вирішити дане питання та покращить 
сімейне дозвілля мешканців та гостей громади. 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту Проведено інвентаризацію рекреаційних  та створено базу даних 
рекреаційних зон та місць відпочинку. Забезпечено сприятливі 
умови для проведення дозвілля молодих сімей з дітьми, молоді та 
інших верств населення громади. 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. 

9 Основні заходи проєкту Організація та проведення інвентаризації рекреаційних зон та місць 
відпочинку громади. Збір та систематизація інформації про 
туристичний продукт місцевості. Створення бази даних «Рекреація 
та відпочинок в Бородянській ОТГ». Розміщення інформації у всіх 
доступних ЗМІ та на інтернетресурсах. 

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) 2020 – 2021 рр. 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 
50,00  

2021 рік 
50,00 

2022 рік 
- 

Усього: 
100,00 

 у тому числі: - - - - 

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет - - - - 

11.3 бюджет громади 25,00 25,00 - 50,00 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

25,00 25,00 - 50,00 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Бородянська селищна рада, інвестори 

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби) - 
 

86 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук Олександр Васильович  Бородянський селищний голова  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

Створення «Путівника Бородянської ОТГ» 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

Бородянська селищна рада, учасники місцевого туристичного кластеру 

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт 

3.3.2.Створити різнопрофільний туристичний путівник по Бородянській 
ОТГ 
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4 Мета та завдання проєкту Видання різнопрофільного інформаційного продукту у вигляді 
туристичного путівника по Бородянській ОТГ 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Населені пункти Бородянської ОТГ 

6 Цільові групи проєкту   Туристи українські та закордонні, учасники місцевого туристичного 
кластеру (бізнес, що надає послуги туристам) 

7 Опис проблеми, на вирішення якої 
спрямований проєкт 

 Потреба в інформаційному забезпеченні процесів залучення туристів, 
розвиток туристичної галузі, просування брендовості Бородянської ОТГ 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту Бородянська ОТГ отримає якісний інформаційний продукт у форматі 
путівника (у друкованому та цифровому вигляді) для розвитку 
туристичної галузі та залучення потенційних інвесторів 

9 Основні заходи проєкту • збір цільової інформації; 
• формування та макетування путівника; 
• видання друкованої продукції та презентація; 
• поширення цифрового формату інформації через Інтернет-ресурси 

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік))  2020 до 2021 роки 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, 
тис. грн всього 

2020 рік 
50,00 

2021 рік 
50,00 

2022 рік 
- 

Усього: 
100,00 

 у тому числі: - - - - 

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет - - - - 

11.3 бюджет громади 50,00 50,00 - 100,00 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  
бізнес-партнерів, ресурси міжнародних 
фінансових організацій, інші джерела, не 
заборонені законодавством)  

- - - - 

12 Ключові потенційні учасники реалізації 
проєкту: 

Відділ культури молоді та спорту Бородянської селищної ради, учасники 
туристичного кластеру, поліграфічне підприємство 

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби)  - 
 

87 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук Олександр Васильович Бородянський селищний голова  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

Проектування та друк інформаційних буклетів про туристичні 
маршрути та послуги 

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

Бородянська селищна рада, учасники місцевого туристичного 
кластеру 

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт 

3.3.2.Створити різнопрофільний туристичний путівник по 
Бородянській ОТГ 

4 Мета та завдання проєкту Видання різнопрофільного інформаційного продукту у вигляді 
буклетів та туристичних путівників по Бородянській ОТГ 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив   Населені пункти Бородянської СОТГ 

6 Цільові групи проєкту   Туристи українські та закордонні, учасники місцевого 
туристичного кластеру (бізнес, що надає послуги туристам) 

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

 Потреба в інформаційному забезпеченні процесів залучення 
туристів, розвиток туристичної галузі 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту Бородянська ОТГ отримає якісний інформаційний продукт у 
форматі буклетів, путівників (у друкованому та цифровому 
вигляді) для розвитку туристичної галузі 

9 Основні заходи проєкту • збір цільової інформації; 
• формування та макетування буклетів та путівників; 
• видання друкованої продукції та презентації; 
• поширення цифрового формату інформації через Інтернет-

ресурси 

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) з 2020 до 2022 р. 
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11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 
50,00 

2021 рік 
100,00 

2022 рік 
100,00  

Усього: 
250,00  

 у тому числі: - - - - 

-11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет - - - - 

11.3 бюджет громади 50,00 100,00 100,00 250,00 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

- - - - 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Відділ культури молоді та спорту Бородянської селищної ради, 
учасники туристичного кластеру, поліграфічне підприємство 

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби)  - 
 

88 ПІП та посада ініціатора ідеї (обов’язково) Сахарук Олександр Васильович Бородянський селищний голова  

 Телефон ініціатора ідеї (обов’язково) (04577)5-18-58 

 Електронна адреса ініціатора ідеї (обов’язково) info@bsr.gov.ua 

1 Назва проєкту регіонального розвитку (далі – 
проєкт) 

Проект «Маршрут INFO»  

2. Підтримка ідеї проєкту та забезпечення її 
реалізації (розроблення проєкту) 

Бородянська селищна рада, туристичні агентства, зацікавлені 
організації різних форм власності 

3 Номер і назва завдання стратегії розвитку 
громади, якому відповідає проєкт 

3.3.3.Впровадити інструментипопуляризації туристичних маршрутів 
та послуг 

4 Мета та завдання проєкту Впровадити інструментипопуляризації туристичних маршрутів та 
послуг шляхом розміщення інформації про туристичні маршрути та 
послуги в ЗМІ, соціальних мережах, в громадських місцях. 

5 Територія, на яку проєкт матиме вплив Бородянська ОТГ 

6 Цільові групи проєкту Учасники туристичного кластеру, потенційні споживачі туристичних 
послуг, інвестори 

7 Опис проблеми, на вирішення якої спрямований 
проєкт 

Інформація про туристичну привабливість Бородянської ОТГ не є 
достатньо поширеною серед потенційних споживачів 

8 Очікувані результати від реалізації проєкту Налаштовані канали в соціальних мережах та ЗМІ для системного 
інформування споживачів туристичних послуг в Україні та за її 
межами 

9 Основні заходи проєкту Створення інформаційних сторінок у Фейсбук та ін., сайту 
туристичних послуг, видання буклетів та туристичних довідників 

10 Період реалізації проєкту (з (рік) до (рік)) 2020 - 2022 

11 Орієнтовний обсяг фінансування проєкту, тис. 
грн всього 

2020 рік 
10,00 

2021 рік 
20,00 

2022 рік 
20,00 

Усього:  
50,00  

 у тому числі: - - - - 

11.1 державний бюджет - - - - 

11.2 обласний бюджет - - - - 

11.3 бюджет громади 10,00 20,00 20,00 50,00 

11.4 власні кошти - - - - 

11.5 інші джерела (гранти, фінансова допомога  бізнес-
партнерів, ресурси міжнародних фінансових 
організацій, інші джерела, не заборонені 
законодавством)  

- - - - 

12 Ключові потенційні учасники реалізації проєкту: Відділ культури, молоді та спорту Бородянської ОТГ, туристичні 
агентства, зацікавлені організації різних форм власності, 
Бородянська селищна рада 

13 Інша інформація щодо проєкту (за потреби) - 
 

Секретар ради                                                       Т.П. Баскакова 


