
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

до проєкту рішення «Про віднесення селища міського типу Бородянка 
Київської області до категорії міст районного підпорядкування» 

 
1. Обґрунтування необхідності прийняття проєкту Рішення 
Відповідно до економічної характеристики з урахуванням вимог, 

встановлених ст. 25 Положення про порядок вирішень адміністративно-
територіального устрою Української РСР, затвердженого Указом Президії 
Верховної ради Української РСР від 12.03.1981 року № 1654-Х параметри 
смт Бородянка за показниками наявних промислових підприємств, 
комунального господарства, житлового фонду, мережі соціально-культурних 
закладів і підприємств побуту, кількістю населення понад 10 тисяч чоловік, з 
яких не менше, як дві третини становлять робітники, службовці та члени 
їхніх сімей, смт Бородянка має підстави для віднесення його до категорії міст 
районного підпорядкування. 

Селище міського типу Бородянка є адміністративним центром 
Бородянської селищної об’єднаної територіальної громади, що створена 
08.08.2018 року рішенням №793-37-VII. До цього смт Бородянка було 
центром Бородянського району.  

Смт. Бородянка – інвестиційно привабливий та самодостатній 
населений пункт Київщини, з конкурентоспроможною економікою та 
потужною логістичною мережею, який розташований на перетині 
торгівельних та транзитних маршрутів та  мультикультурним осередком, 
туристично  привабливим своєю багатою та різноманітною історичною 
спадщиною. 

Короткий історичний аспект 
Перша згадка про Бородянку як поселення під назвою Козятичі, 

підтверджена документально, датується 1190 роком. У 1240 році його 
знищили монголо-татари, проте згодом селище було відбудовано. 

Достеменна історія  походження назви Бородянки невідома. 
В 1362 році литовські феодали скористались роздробленістю Золотої 

Орди і приєднали Київську землю до свого князівства. Бородянський маєток 
на початку панування литовських князів належав Київській митрополичій 
кафедрі та монастирям. 

Перша згадка в історичних документах про назву «Бородянка» 
датується 1509 роком у грамоті польського короля, якою підтверджується 
право шляхтичів Макаревичів на Бородянку. Після другого поділу Польщі в 
1793 році Бородянка увійшла до складу Росії. І у 1866 році була утворена 
Бородянська волость. 

Повалення самодержавства в 1917 році суттєво змінило життя 
волосного містечка Бородянки. Наступні 3 роки стратегічне розташування на 
шляху до Києва призвело до того, що бородянські землі стали ареною 
запеклих боїв за владу в Україні. Востаннє це відбулось влітку 1920 року між 
польськими та червоними військами. 



В 1957 році Бородянку віднесли до категорії селищ міського типу. На 
1970 рік селище стало великим районним центром із розвиненою 
інфраструктурою. 

Розвинена транспортна інфраструктура 
Територію громади перетинає міжнародна автомобільна дорога М-07 

Київ-Ковель-Ягодин та Коростенська гілка Південно-Західної залізниці.  
В селищі наявна залізнична станція «Бородянка». Відстань від                    

смт Бородянка до м. Києва  (ст. «Святошин») залізницею – 45 км, 
автошляхом – 30 км. 

На території селища Бородянка розміщений аеродром «Бородянка» 
(ПрАТ «АС»). Аеродром станом на сьогодні надає послуги для розміщення 
малої авіації та має перспективи для розвитку. 

Субєкти підприємницької діяльності, які надають послуги у сфері 
пасажирських перевезень: ТОВ «СОВ-ТРАНС» та ФОП Снігур Н.В.                  
Після отримання статусу міста заплановано вдосконалення транспортної 
мережі з урахуванням побажань жителів селища і вцілому громади. 

Коротко про населення та житловий фонд 
Станом на 01.01.2019 року чисельність наявного населення селища 

Бородянка становила 12 952 особи.  
Щільність населення складає 81 особа на 1 кв. кілометр.   
В Бородянці налічується 77 багатоквартирних житлових будинків, з 

них: 3-ОСББ, 3 – ЖБК та 3 - гуртожитки. 
Про економічно-інвестиційну складову 
Селище забезпечує високу якість життя мешканців та є дружнім до 

ініціатив щодо розвитку особистості, підприємництва та активного дозвілля.           
Станом на 01.07.2020 року загальна кількість діючих фізичних-осіб 

підприємців на території  Бородянської селищної ОТГ становить 1018 од., 
юридичних осіб – 748 од.  

Суб’єкти малого підприємництва надають населенню громади побутові 
послуги, послуги транспорту та зв’язку, послуги у сфері фінансового 
посередництва, страхування, працюють в сфері роздрібної торгівлі,  
ресторанного господарства та ін. 

Сума надходжень до місцевого бюджету Бородянської селищної ОТГ 
податку та збору на доходи фізичних осіб за І півріччя 2020 року становить 
24986,3 тис. грн., що складає 104,0% планових призначень. 

До основних промислових підприємств селища відносяться: ПП 
«Мішель»; ПП «Корал-Дизайн; ТОВ «Баліс»; ТОВ «Алюпол»; ТОВ 
«Альфапрес Інтер». 

До основних агропромислових підприємств селища відносяться:  ПСП 
«Колос»; ТОВ «Агро-Холдинг МС»; ТОВ «СП Агропроммаш»; ВКФ 
«Агропродресурси»; Філія Бородянка СТОВ «Деренківець». 



Соціально-економічна характеристика смт Бородянка підтверджує, що 
селище самодостатнє, має перспективу розвитку з визначеною стратегією та 
спроможністю забезпечення надання всіх послуг мешканцям громади.  

Про комунальні заклади які забезпечують обслуговування 
Утримання та експлуатацію житлово-комунального господарства 

здійснюють ТОВ «Бородянське ЖКП», КП БСР «Бородянське УЖКГ», КО 
БСР «Благоустрій – Бородянка», КП БСР «Бородянкатепловодопостачання» 
та ДП «Теплоенерго» СПМК-15.  

Первинна ланка медицини представлена КНП БРР «Бородянський 
центр первинної медико-санітарної допомоги». На території селища діє 
сучасна амбулаторія загальної практики сімейної медицини, в якій надають 
послуги населенню 9 лікарів сімейної медицина та 5 педіатрів (амбулаторія 
збудована в 2019 році). 

Вторинна ланка медицини представлена КНП БРР «Бородянська 
центральна районна лікарня», який є багатопрофільним лікувально-
профілактичним закладом та надає вторинну (спеціалізовану) стаціонарну й 
амбулаторну медичну допомогу . 

До структури лікарні входять наступні лікувально-профілактичні 
підрозділи: стаціонар на 150 ліжок (у тому числі: терапевтичне, неврологічне, 
дитяче, хірургічне, гінекологічне, пологове відділення та відділення  
анестезіології та інтенсивної терапії); поліклінічне відділення на 265 
відвідувань в зміну; госпрозрахункове стоматологічне відділення;  
допоміжно – діагностичні  підрозділи. 

Забезпеченість населення стаціонарними ліжками із розрахунку на                
10 тисяч населення становить 27,4. Забезпеченість на 10 тисяч населення 
фізичними особами лікарів становить 12,8. 

На території селища Бородянка розвинена мережа освітніх закладів: КЗ 
«Бородянський академічний ліцей»; КЗ «Бородянський СЗЗСО І-ІІІ ступенів 
№1»; КЗ «Бородянський ЗЗСО І-ІІ ступенів»; КЗ «Бородянський ЗДО 
«Казка»; КЗ «Бородянський ЗДО «Буратіно»; КЗ «Бородянський ЗДО 
«Колосочок»; ДПТНЗ «Бородянський професійно-аграрний ліцей» 

У 3 закладах дошкільної освіти працює 23 групи, у них виховується 545 
дітей; у 3 закладах загальної середньої освіти - 71 клас, у яких навчається 
1774 учнів, в професійно-аграрному ліцеї здійснюється підготовка учнів за 5 
професіями по 4 професійним напрямам, у 12 навчальних груп, в яких 
навчається 271 учень. 

Також в селищі добре розвинена мережа позашкільної освіти та 
дозвілля, а саме: КЗ БСР «Бородянська дитячо-юнацька спортивна школа»; 
КУ БСР «Інклюзивно-ресурсний центр»; Бородянський районний центр 
дитячої та юнацької творчості; Бородянського початкового спеціалізованого 
мистецького навчального закладу (дитяча музична школа мистецтв); 13 
гуртків, клубів, колективів з різних видів розвитку здібностей дитини 
(гуртковою роботою охоплено біля 800 дітей).    



В центрі селища розташований Палац культури ім. Т.Г.Шевченка, який 
має дві зали для проведення культурно-масових заходів. Мала зала 
розрахована на 300 місць, велика зала на 600 місць.  

Смт Бородянська має розвинуту мережу торговельних закладів та 
закладів побутового обслуговування, а саме: 58 продовольчих магазинів,               
75 непродовольчих магазини, 15  змішаних магазини, 5 ресторанів, 10  кафе, 
1 бар, 1 їдальні, 9 аптек, 84 побутових закладів. Організації, що займаються 
організацією святкових заходів та подорожей – 7 од. 

На території смт Бородянка наявна мережа туристичних локацій. А 
саме: 

- Краєзнавчий музей Бородянщини (смт Бородянка, вул. Паркова, 1а) – 
в музеї представлена історична спадщина Бородянського району, а також 
колекція ляльок в українському народному вбранні кожного регіону України; 

- Аеродром «Бородянка» (ТОВ «АС» смт Бородянка, пров. Польовий,9) 
- на території якого здійснюється організація ознайомчих, показових та 
спортивних стрибків з парашутом. 

Враховуючи історичну спадщину громади, наявний потенціал для 
розвитку історико-туристичних маршрутів та локацій, а також зеленого 
туризму, а саме: 

Курган Гореваха (або ж – Мар’ян курган та Тиван) поблизу Бородянки; 
Курган поблизу Будинку-інтернату на східній околиці Бородянки; 
Залізничний міст через р. Здвиж поблизу Бородянки. 
Представництво органів державної влади 
Бородянський районний суд Київської області; 
Бородянський відділ Фастівської місцевої прокуратоури Київської 

області; 
Бородянське відділення поліції Ірпінського ВП ГУ НП в Київській 

області; 
Бородянський районний відділ ЦМУ ДМС у м.Києві та Київській 

області; 
Бородянський РВ ГУ ДСНС України в Київській області; 
Бородянський районний відділ державної реєстрації актів цивільного 

стану Центрального міжрегіонального Міністерства юстиції (м.Київ); 
Бородянський районний відділ Бородянської виконавчої служби 

Центрального міжрегіонального Міністерства юстиції (м.Київ); 
Бородянська державна податкова інспекція Ірпінського управління  ГУ 

ДПС в Київській області; 
Бородянський відділ обслуговування громадян-сервісний центр 

Пенсійний фонд; 
Відділення ДК у Бородянському районі ДКСУ в Київській області; 
Бородянський районний військовий комісаріат Київської області; 
Бородянська районна філія Київського обласного центру зайнятості; 
Бородянський центр соціально-психологічної реабілітації населення; 
Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; 



Бородянський психоневрологічний інтернат з геріатричним 
відділенням; 

Бородянський районний територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг). 

 
2. Мета прийняття Рішення 
Метою прийняття Рішення є збільшення інвестиційної привабливості 

територіальної одиниці – Бородянка, створення можливостей покращення 
життя її місцевих жителів, а як наслідок – додаткове наповнення коштами 
місцевого і державного бюджетів та клопотання перед Верховною Радою 
України про віднесення селища міського типу Бородянка Київської області 
до категорії міст районного підпорядкування.  

 
3. Загальна характеристика та основні положення Рішення 
Це Рішення передбачає клопотати перед Верховною Радою України 

про змінити адміністративно-територіальний устрій Київської області 
шляхом віднесення селища міського типу Бородянка Київської області до 
категорії міст районного підпорядкування. 

 
4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового 

регулювання 
Основним нормативно-правовим актом, що регулюють зазначене 

питання, є Конституція України, Закон України «Про статус депутатів 
місцевих рад», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 
Положення про порядок вирішень адміністративно-територіального устрою 
Української РСР, затвердженого Указом Президії Верховної ради 
Української РСР від 12.03.1981 року № 1654-Х. 

 
5. Фінансово-економічний розрахунок 
Прийняття вказаного Рішення   не потягне  за собою виділення 

додаткових коштів з місцевого та державного бюджетів. 
 
 
 

Бородянський селищний голова                                                      О. Сахарук 

 
 
 


