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РІШЕННЯ 
 

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

 
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про державне прогнозування та розроблення 
програми економічного і соціального розвитку України», постанов Кабінету 
Міністрів України від 06.08.2014року №385 «Про затвердження Державної 
стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», від 11.11.2015 року 
№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», розглянувши Стратегію розвитку Бородянської селищної об’єднаної 
територіальної громади на період до 2025 року, з метою забезпечення сталого 
економічного та соціального розвитку Бородянської селищної об’єднаної 
територіальної громади, Бородянська селищна рада ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити Стратегію розвитку Бородянської селищної об’єднаної 

територіальної громади на період до 2025 року (Додаток №70-1). 
2. Відділам, установам Бородянської селищної ради, підприємствам, установам, 

організаціям усіх форм власності, громадським організаціям громади врахувати 
основні положення Стратегії при розробці бюджету, плану соціально-
економічного розвитку громади та щорічних програм. 

3. Сектору місцевого розвитку виконавчого органу Бородянської селищної ради 
оприлюднити Стратегію розвитку Бородянської селищної об’єднаної 
територіальної громади на період до 2025 року на офіційному веб-сайті 
Бородянської селищної ради. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 
соціально – економічного розвитку, бюджету та фінансів, реалізації державної 
регуляторної політики, розвитку цінних паперів та інших фінансових 
інструментів (голова комісії Хорощак Г.П.). 

 
Селищний голова                                                             О.В.Сахарук 

 
смт Бородянка 
20.12.2019 рік 
№1209-18-VІІ 
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ВСТУП. ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ СТРАТЕГІЇ 
 
Передумовою для розробки Стратегії розвитку Бородянської селищної 

об’єднаної територіальної громади (далі – Стратегія) було бажання мати 
документ, який би окреслив та упорядкував:  
ключові для розвитку громади суспільні, економічні, екологічні, просторово-
функціональні та адміністративні цілі; 
плани і завдання, необхідні для реалізації вказаних цілей; 
систему операційного управління, засновану на координації зусиль у виконанні 
стратегічних завдань, ефективному впровадженні та актуалізації Стратегії. 

Процес розробки і офіційного прийняття документу Стратегії тривав 
поетапно, відповідно до методології стратегічного планування.  

Над Стратегією працювала Робоча група, яка була утворена та 
затверджена рішенням виконавчого комітету Бородянської селищної ради від 
10.05.2019 року №172. До складу Робочої групи увійшли працівники органів 
місцевої влади, депутати та члени виконкому, представники комунальних, 
культурних, медичних та освітніх установ, члени громадських організації, 
бізнес спільнота. Робоча група працювала в тісному співробітництві із 
зовнішніми експертами на всіх етапах підготовки і розвитку документу 
Стратегії, в тому числі протягом 8 зустрічей з питань стратегічного планування, 
які були здійснені протягом липня- листопада 2019 року. 

Це перша Стратегія розвитку для Бородянської громади, яка розроблена 
на період до 2025 року. Її реалізація запланована двома етапами, по три роки 
кожен, шляхом розробки та виконання заходів Стратегічного плану розвитку.   

Для створення Стратегії використовувався інтегрований підхід, який 
передбачає поєднання секторальної, просторової та управлінської складових.  

Стратегія визначає стратегічне бачення розвитку Бородянської громади, 
стратегічні та операційні цілі, індикатори (показники) їх досягнення, завдання 
для її сталого економічного і соціального розвитку. Вона ґрунтується на 
результатах SWOT-аналізу, проведеного робочою групою, та враховує 
залежності, виявлені під час складання SWOT-матриці. 

Стратегія розвитку Бородянської селищної ОТГ відповідає пріоритетам та 
цілям документів на національному та регіональному рівнях, а саме: Державній 
Стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року, Стратегії 
сталого розвитку «Україна – 2020», Стратегії розвитку Київської області на 
період до 2020 року 

Розробка Стратегії відбувалася за методологічної допомоги та 
експертного супроводу радника з регіонального розвитку Київського Центру 
розвитку місцевого самоврядування Тимошенко Тетяни Олександрівни. 

 
І. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ  БОРОДЯНСЬКОЇ 

СЕЛИЩНОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
1.1. Характеристика громади 
1.1.1.  Коротка характеристика громади і району. 
 



 

 

Бородянська селищна об’єднана територіальна громада
 

Гідрографічна мережа є добре розвинутою. По території Бородянької ОТГ 
протікають такі річки: Здвиж,
Мирча, Савинка, Стрижень,
розташовані 20 озер.  

До найважливіших природних ресурсів громади належать земельні, 
лісові, водні, мінерально
потенціал.  

Станом на 01.01.2019 року чисельність наяв
ОТГ становила 21,6 тис. осіб. (37,5% від загальної чисельності населення 
району), з яких діти дошкільного віку 
Чисельність сільського населення становить 8 074 особи (37,4% від загал
чисельності населення по ОТГ).

Щільність населення складає 
Статевий склад населення характеризується перевагою чисельності жінок 

над чоловіками. Кількість чоловіків складає 10,4 тис. осіб (48 %), жінок 
тис. осіб (52 %). 

 
 
 
 
 
 

Бородянська селищна об’єднана територіальна громада

 

Бородянська селищна 
об’єднана територіальна громада 
(далі – Бородянська ОТГ) ство
08.08.2018 року рішенням №
VII. До складу Бородянької ОТГ 
входить 16 населених пунктів. 
Адміністративним центром є смт 
Бородянка. 

Територію громади перетинає 
міжнародна автомобільна до
07 Київ-Ковель
Коростенська гілка Південно
залізниці. Відстань від смт Бородянка 
до м. Києва залізницею 
автошляхом – 55 км, до міжнародного 
аеропорту «Київ» ім. Сікорського 
(Жуляни) – 62 км, до Борисполя 
км. Бородянська ОТГ займає 
територію 31 649 га (34% від 
загальної площі Бородянського 
району). 

Гідрографічна мережа є добре розвинутою. По території Бородянької ОТГ 
протікають такі річки: Здвиж, Бурковиця, Бучка, Вабля, Журавка, Коблиця, 
Мирча, Савинка, Стрижень, які належать до басейну річки Дніпро, а також 

 
До найважливіших природних ресурсів громади належать земельні, 

лісові, водні, мінерально-сировинні. Значним є природний рекреаційний 

Станом на 01.01.2019 року чисельність наявного населення Бородянської 
ОТГ становила 21,6 тис. осіб. (37,5% від загальної чисельності населення 
району), з яких діти дошкільного віку – 2,4 тис. осіб, пенсіонерів 
Чисельність сільського населення становить 8 074 особи (37,4% від загал

елення по ОТГ). 
Щільність населення складає 66 осіб на 1 кв. кілометр.  
Статевий склад населення характеризується перевагою чисельності жінок 

над чоловіками. Кількість чоловіків складає 10,4 тис. осіб (48 %), жінок 

Бородянська селищна об’єднана територіальна громада 

Бородянська селищна 
об’єднана територіальна громада 

Бородянська ОТГ) створена 
08.08.2018 року рішенням №793-37-

. До складу Бородянької ОТГ 
входить 16 населених пунктів. 
Адміністративним центром є смт 

Територію громади перетинає 
міжнародна автомобільна дорога М-

Ковель-Ягодин та 
Коростенська гілка Південно-Західної 
залізниці. Відстань від смт Бородянка 
до м. Києва залізницею – 48 км, 

55 км, до міжнародного 
аеропорту «Київ» ім. Сікорського 

62 км, до Борисполя – 75 
ька ОТГ займає 
649 га (34% від 

загальної площі Бородянського 

Гідрографічна мережа є добре розвинутою. По території Бородянької ОТГ 
Бурковиця, Бучка, Вабля, Журавка, Коблиця, 

які належать до басейну річки Дніпро, а також 

До найважливіших природних ресурсів громади належать земельні, 
сировинні. Значним є природний рекреаційний 

ного населення Бородянської 
ОТГ становила 21,6 тис. осіб. (37,5% від загальної чисельності населення 

2,4 тис. осіб, пенсіонерів – 7,2 тис.осіб.  
Чисельність сільського населення становить 8 074 особи (37,4% від загальної 

осіб на 1 кв. кілометр.   
Статевий склад населення характеризується перевагою чисельності жінок 

над чоловіками. Кількість чоловіків складає 10,4 тис. осіб (48 %), жінок – 11,2 



 

 

1.1.2. Інформація про орган місцевого самоврядування 
 

Таблиця 1. Склад депутатів 
Бородянської селищної ради VІІ скликання 

 

Номер 
одноман-
датного 

виборчого 
округу 

Прізвище, власне ім’я 
(усі власні імена), по 

батькові (за 
наявності) обраного 

депутата 

Інформація  
про територіальний виборчий округ 

1 
Дяченко Роман 

Вікторович 

смт. Бородянка - вул. Ветеранів,  
вул. Центральна: 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3-9, 9А, 
10, 10А, 11, 11А, 12, 13, 14А, 16, 16А, 17, 
17А, 18, 19, 20, 20А, 21 А, 22, 22А, 2В, 
24, 24А, 25, 26, 26А, 28, 28А, 28Г, 29, 30, 
30А, ЗОБ, 31, 32, ЗЗА. 35, 35А, 36, 36А, 
38, 38А, 39-44, 44А, 44Б, 45, 46, 46А, 47, 
48, 49, 50А, 51-55, 57, 57/59, 58Д, 59, 
59А, 60-66, 66А, 70-74, 74А, 76, 78, 79, 
80, 80А,81, 82А, 83, 83А, 84-99, 99А, 100, 
100А, 100Б, 100В, 101,102, 102А, 103-
108, 108А, 109-133, 133А, 134- 152, 152А, 
155-159, 159А, 160, 161, 162А, 163, 163А, 
164-175, 175А, 176-179, 179А, 180-184, 
185А, 186, 187, 188А, 189А, 190-198, 
198А, 199, 200-203, 206, 207, 208, 209, 
2р9А, 211-214, 214А, 215, 216,216А, 219, 
221, 222, 223, 225, 227, 233, 234А, 235, 
237, 237А, 241, 243, 243А, 245, 247, 249, 
251, 251А, 253-259, 261, 262-264, 264А, 
265-267, 269, 271 А, 271Б, 273, 275, 277, 
279, 281, 283: 289, 293-295, 297, 301, 303, 
305, 305А, 305Б, 309, 317, 319, 331, 351А 

2 
Філоненко Наталія 

Володимирівна 

смт Бородянка- вул. Центральна 353, 355, 
359, вул. Велика 2, 4, вул. Шевченка 

3 Батов Бат Муртазович 
смт Бородянка - вул. Травнева,  
вул. Богдана Хмельницького, вул. Житня,  



 

 

вул. Миру, пров, Травневий,  
пров. Пляжний, пров. Здвижовий,  
пров. Електриків, пров. Млиновий,  
пров. Рибальський 

4 
Коляденко Оксана 

Петрівна 

смт Бородянка – вул. Велика, 3, 5-120, 
вул. Михайлівська, вул. Поштова,  
вул. Польова, вул. Ігнатова,  
вул. Чорновола, вул. Черкаська,  
вул. Чернігівська, вул. Полтавська,  
вул. Лесі Українки, вул. Авіаторів,  
пров. Польовий 

5 
Бородай Костянтин 

Анатолійович 
смт Бородянка - вул. Паркова 1-3 

6 
Михайлюк Олександр 

Петрович 

смт Бородянка - вул. Паркова 4, 4А, 4Б, 5, 
5Б, 7, 9 

7 
Вишняк Тетяна 

Леонідівна 

смт Бородянка - вул. Семашка,  
вул. Джерельна. 

8 
Шапаренко Геннадій 

Володимирович 

смт Бородянка - вул. Центральна 363, 
365, 365А 365Б, 367А, 369А, 371 

9 
Баскакова Таїсія 

Петрівна 

смт Бородянка - вул. Набережна,  
вул. Лугова, вул. Центральна 318, 320, 
322, 323, 324, 325, 397А, 399, 401, 403, 
405, 407, 407А, 409, 413,415, 417, 417, 
419, 423, 425, 425А, 425Б, 427 

10 
Хорощак Галина 

Петрівна 

смт Бородянка - вул. Центральна 304, 
306, 308, 310, 310А, 312, 314, 314А, 316, 
326, ЗЗ0А, 332, 332А, 33 334А, 338/1,  
вул. Нова  

11 
Трухан Віктор 

Володимирович 

смт Бородянка - вул. Пушкінська,  
вул. Весела, вул. Лісова, вул. Ботанічна, 
вул. Садова, вул. Європейська,  
вул. Робоча, вул. Будівельників,  
вул. Грушевського, вул. Незалежності, 
вул. Коцюбинського,  
вул. Машинобудівників, вул. Київська, 



 

 

вул. Ковельська, вул. Довженка,  
пров. Коцюбинського, пров. 
Грушевського, пров. Будівельників,  
пл. Київська 

12 
Захарченко Ірина 

Валентинівна 

смт Бородянка - вул. Центральна 336, 
338, 340, 427А, 429, 429А 

13 
Ніколаєнко Анатолій 

Іванович 

смт Бородянка - вул. Хутірська, 
вул.Заводська, вул. Абрикосова,  
вул. Сільськогосподарська,  
вул. Приозерна, вул. Сонячна,  
вул. Вишнева, вул. Райдужна,  
вул. Індустріальна, вул. Мічуріна,  
вул. Ломоносова, вул. Ентузіастів,  
вул. Героїв Чорнобиля  
вул. Автомобілістів, вул. Базарна,  
вул. Дорожна, вул. Запорізька 

14 
Бердник Надія 

Леонідівна 

смт Бородянка - вул. Полупанова,  
вул. Побутовик вул. Правика,  
вул. Сумська, вул. Тернопільська,  
вул. Чорнобильська, вул. Дружби,  
вул. Кібенка, вул. Перемоги,  
вул. Свободи, вул. І. Франка,  
вул. Молодіжна, вул. Південна,  
пров. Дружнянський, пров. І. Франка 

15 
Науменко Тетяна 

Петрівна 

смт Бородянка - вул. Гагаріна,  
вул. Вокзальна, вул. Привокзальна,  
вул. Селекційна, пров. Вокзальний,  
пров. Шкільний 

16 
Науменко Дмитро 

Миколайович 

с. Дружня - вул. Вербова,  
вул. Залізнична, вул. Молодіжна,  
вул. Привокзальна, вул. Центральна 

17 
Кулик Сергій 
Анатолійович 

с. Дружня - вул. Бондаревського,  
вул. Дмитра Чубаря, вул. Ковпака,  
вул. Миколи Петровського,  
вул. Миру, вул. Нова 



 

 

18 
Кошка Дмитро 

Васильович 

с. Дмитрівка - вул. Вишнева,  
вул. Центральна, пров. Дмитрівський 

с. Озерщина - вул. Гагаріна, вул. Садова, 
вул. Шевченка, пров. Садовий,  
пров. Шевченка 

19 
Остапченко Павло 

Володимирович 

с. Мирча, с. Великий Ліс, с. Коблицький 
Ліс, с. Коблиця, с. Тальське 

20 
Тонюк Володимир 

Іванович 
с. Нова Гребля, с. Вабля 

21 
Музиченко Михайло 

Іванович 

с. Нове Залісся - вул. Київська,  
вул. Студентська, вул. Подільська,  
вул. Арсенальна, вул. Садова,  
вул. Залізнична, вул. Львівська,  
вул. Дніпровська, вул. Лугова,  
вул. Молодіжна, вул. Чорноморська,  
вул. Севастопольська, вул. Заліська,  
вул. Будівельників,  
пров. Шевченківський 

22 
Конопацький Ігор 

Іванович 

с. Нове Залісся - вул. Озерна,  
вул. Нижньогірська, вул. Азовська,  
вул. Бахчисарайська,  
вул. Сімферопольська,  
вул. Дружби Народів,  
вул. Таврійська, вул. Керчинська,  
вул. Феодосіївська, вул. Південна,  
вул. Перекопська, вул. Кримська,  
пров. Лісний 

23 
Бойко Людмила 

Олексіївна 
с. Новий Корогод 

24 
Ніколаєнко Леонід 

Дмитрович 

с. Пилиповичі - вул. Гагаріна,  
вул. Гірська, вул. Грушова,  
вул. Залізнична, вул. Молодіжна,  
вул. Привокзальна, вул. Світанкова,  
пров. Макійчука 



 

 

25 
Хвалибога Руслан 

Васильович 

с. Пилиповичі - вул. Весела,  
вул. Вишнева, вул. Дачна, вул. Дружби, 
вул. Лісова, вул. Миру, Незалежності, 
вул. Обсерваторія, вул. Польова,  
вул. Шевченка 

26 
Свінтуховська Любов 

Миколаївна 
с. Шибене, с. Красний Ріг 

 
 

Таблиця 2. Персональний  склад  виконавчого  комітету  
Бородянської селищної ради VІІ скликання 

Прізвище, ім’я, по батькові  Посада 
Сахарук Олександр Васильович Бородянський селищний голова, 

голова виконавчого комітету 
Федоренко Анатолій Миколайович 

 
Заступник селищного голови                                                                                                   
з питань діяльності виконавчого 
органу Бородянської селищної ради 

Михальова Ольга Михайлівна  Заступник селищного голови                                                                                                          
з питань діяльності виконавчого 
органу Бородянської селищної ради 

Блащук Олена Вікторівна Секретар виконавчого комітету  
Бородянської селищної ради 

Баскакова Таїсія Петрівна Секретар Бородянської селищної ради 
Бурдак Аліна Анатоліївна  Представник Громадської Ради  

при Бородянській селищній раді 
Вишинська  Наталія  Володимирівна Начальник відділу культури, молоді та 

спорту Бородянської селищної ради 
Вінцик Роман Олексійович  Виконуючий обов’язки старости  

сіл Дмитрівка, Озерщина  
Бородянської селищної ради 

Сокол-Носенко  
Олександра Володимирівна  

Виконуючий обов’язки старости села 
Дружня Бородянської селищної ради 

Машина Тетяна Костянтинівна  Виконуючий обов’язки старости сіл 
Мирча, Коблицький Ліс, Великий Ліс, 
Коблиця, Тальське Бородянської 
селищної ради 

Павлевська Вікторія Станіславівна  Виконуючий обов’язки старости сіл 
Нова Гребля, Вабля Бородянської 
селищної ради 

Леоненко Олександр Михайлович  Виконуючий обов’язки старости  
села Нове Залісся Бородянської 
селищної ради 

Ворона Тетяна Василівна  Виконуючий обов’язки старости  



 

 

села Новий Корогод Бородянської 
селищної ради 

Коротка Олена Володимирівна 
 

Виконуючий обов’язки старости  
у селі Пилиповичі  
Бородянської селищної ради 

Власюк  Ганна Григорівна 
 

Виконуючий обов’язки старости  
сіл Шибене, Красний Ріг  
Бородянської селищної ради 

Кравчук Тетяна Вікторівна 
 

Начальник відділу освіти  
Бородянської ОТГ 

Чебишев Ігор Сергійович  Головний лікар КЗ БРР «Бородянська 
ЦРЛ»  

Синиця Олег Анатолійович  Приватний підприємець  
Єрко Роман Георгійович  

 
Директор з економіки  
ТОВ «Агрошляхбудсервіс» 

Горєв Роман Сергійович  
 

Директор підприємства «Філія 
Бородянка СТОВ «Деренківець» 

Омельяненко Олександр Сергійович  
 

Начальник Бородянського відділення 
поліції Ірпінського відділу поліції 
Головного Управління Національної 
поліції в Київській області 

 
 
 

Таблиця 3. Структура виконавчих  органів  
Бородянської селищної ради VII скликання 

Керівництво 
1. Селищний голова   
2. Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів  
3. Секретар ради 
4. Керуючий справами (секретар) виконкому  
5. В.о. старости 
6. Діловод  

Відділ  бухгалтерського  обліку та звітності 
1. Начальник відділу – головний бухгалтер  
2. Головний спеціаліст  
3. Спеціаліст І категорії 
4. Головний спеціаліст з питань публічних закупівель 
5. Спеціаліст І категорії з програмного забезпечення 
  

Відділ  фінансів 
1. Начальник відділу   
2. Головний спеціаліст 

Сектор місцевого розвитку 



 

 

1. Завідувач сектору   
2. Головний спеціаліст з питань реалізації державної регуляторної 

політики 
Земельний відділ 

1. Начальник відділу   
2. Головний спеціаліст із земельних питань  

Відділ з питань житлово-комунального господарства, архітектури, 
транспорту та благоустрою 

1. Начальник відділу    
2. Головний спеціаліст з організації ефективного використання енергії 

(енергоменеджер) 
3. Спеціаліст І категорії із житлових питань  

Сектор  з питань соціального захисту населення,  прав дітей та опіки 
1. Завідувач сектору   
2. Головний спеціаліст  

Відділ організаційно-кадрової роботи  
1. Начальник відділу  
2. Головний спеціаліст  
3. Діловод  

Загальний  сектор 
1. Завідувач сектору   
2. Головний спеціаліст  

Архівний  сектор  
1. Завідувач сектору   
2. Головний спеціаліст  

Юридичний сектор 
1. Завідувач сектору   
2. Спеціаліст І категорії 

Відділ  реєстрації місця проживання   
1. Начальник відділу   
2. Головний спеціаліст  
3. Спеціаліст І категорії  
4. Старший інспектор  

Відділ з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно  
та їх обтяжень  

1. Начальник відділу   
2. Головний спеціаліст 

 
Відділ освіти (з правом юридичної особи):   

1. Начальник відділу   
2. Головний спеціаліст 

Відділ культури, молоді та спорту (з правом юридичної особи)  
1. Начальник відділу   
2. Головний спеціаліст 



 

 

 
Господарча  служба 

1. Прибиральник службових приміщень (смт Бородянка)  
2. Прибиральник службових приміщень  

(с Дружня) 
3. Прибиральник службових приміщень  

(с Н.Гребля) 
4. Прибиральник службових приміщень 

(с Н.Корогод) 
5. Прибиральник службових приміщень  

(с Дмитрівка) 
6. Прибиральник службових приміщень  

(с Пилиповичі) 
7. Прибиральник службових приміщень  

(с Мирча) 
8. Прибиральник службових приміщень  

(с Шибене) 
9. Прибиральник службових приміщень  

(с Нове Залісся) 
11. Опалювач (с Дмитрівка, с Шибене, с Мирча) 
 Всього: 
 
 Укомплектованість кадрами становить – 94,2 %. 

 
1.1.3. Інформація про об’єднання громадян і засоби масової 

інформації 
На території Бородянської селищної об’єднаної територіальної громади 

діє Бородянська  районна громадська організація «Спілка підприємців та 
виробників Бородянщини», яка здійснює діяльність щодо організації роботи 
промисловців та підприємців громади і громадська організація Бородянський 
спортивний клуб "Арсенал".  

Бородянська селищна об`єднана територіальна громада має свій 
друкований засіб масової інформації – району газету «Вперед» та веб-сайт 
Бородянської селищної ради, де розміщується вся актуальна інформація про 
життя громади, проблемні питання, здобутки та питання, що потребують 
громадського обговорення та громадської думки.  

 
1.1.4. Історична довідка. 
Селище Бородянка 
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. В подальшому Бородянка не раз ставала 
жертвою боротьби між поляками, українськими гетьманами та Москвою. 

Після другого поділу Польщі в 1793 році Бородянка увійшла до складу 
Росії. І у 1866 році була утворена Бородянська волость. На початку ХХ століття 
у Бородянці нараховувалось 469 дворів з населенням 2850 осіб, працювала 
земська лікарня на 15 ліжок, земська поштова станція, однокласна церковно-
парафіяльна школа, аптека, Сільський Банк, Позико-ощадне товариство, 16 
магазинів та лавок. В селищі щомісяця відбувалися одноденні ярмарки. Діяла 
одна православна церква, одна римо-католицька каплиця, один єврейський 
молитовний будинок. Переважну більшість населення складали селяни. 

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. 

На початку 20-х років, із введенням непу, в Бородянці було створено 
перші кооперативи, відкрилася крамниця Бородянського споживчого 
товариства. В 1922 році найбідніші селяни об’єднались в комуну «Праця», а у 
1924 році в них з’явився перший на Бородянщині трактор «Фордзон». 

За переписом населення 1923 року в Бородянці проживало 3907 чоловік і 
вона стає центром Бородянського району. Цього ж року вчителі зібрали більше 
200 власних книг і відкрили сільську бібліотеку. В Бородянці з’явився 
народний театр на 400 місць, регулярно діяла кіноустановка. 

У 30-х роках Бородянка, не зважаючи на статус райцентру, залишалась 
великим селом, більшість населення складали селяни, що працювали в колгоспі 
ім. Леніна. 

В часи розкуркулення за межі України було вислано 30 родин. Кількість 
жителів, померлих у часи голодомору, встановити неможливо. Масове 
заховання жертв голодомору проводили на місцевому цвинтарі, де в 1990 році 
встановлено пам’ятний хрест. 

В 30-х роках у Бородянці було відкрито школу медсестер, діяла семирічна 
та середня школа, будинок культури. 

На фронтах Другої світової війни воювало 795 жителів Бородянки, 240 з 
них загинуло. 

В 1957 році Бородянку віднесли до категорії селищ міського типу. З 1956 
року почав курсувати автобус за маршрутом Бородянка – станція Бородянка. На 
1970 рік селище стало великим районним центром із розвиненою 
інфраструктурою, в якому проживало 5110 чоловік. У 1971 році відкрилась 
нова триповерхова середня школа, працювала музична школа і професійно-



 

 

технічне училище, дві бібліотеки з книжковим фондом на 55 тисяч 
примірників. У Бородянці діяли державний молокозавод, районне об’єднання 
«Сільгосптехніка». 

Великий імпульс у розвитку селище одержало у 1974 році з початком 
будівництва філіалу Київського заводу «Червоний екскаватор». У наступні два 
десятиріччя було розгорнуто будівництво багатоповерхових житлових будинків 
для працівників заводу та відбулась реконструкція центральної частини 
селища. Було споруджено триповерхове приміщення районного вузлу зв’язку, 
будинок виконкому районної ради, приміщення суду, універмаг, аптека, 
санепідемстанція, ресторан «Бородянка». У 1985 році на кошти екскаваторного 
заводу побудовано нову сучасну триповерхову школу на 1200 місць. 

Вагомий внесок у розвиток селища також внесено агрофірмою 
«Відродження» (колишній колгосп ім. Леніна).  Свого часу було побудовано 
житловий масив для колгоспників, значно розширене виробництво за рахунок 
введення переробних цехів. 

Дмитрівський старостинський округ 
Село Дмитрівка  (колишня назва – Жовтневе, Голе) - центр Дмитрівської 

сільської ради. Розташоване за 14 км від районного центру смт Бородянка. 
Найближча залізнична станція –Бородянка. Площа населеного пункту- 121,5 га. 
Населення – 176 чол. Кількість дворів – 154 од. 

День села – 8 листопада. Населення села займалось лісовими промислами 
та землеробством. До 1939 року село Дмитрівка мало назву Голе. 

Село Озірщина входить до складу Дмитрівської сільської ради, 
розташоване за 3 км від с. Дмитрівка. Площа населеного пункту – 172,8 га.  
Населення – 144 чол. Кількість дворів – 185. Найдавніше поселення на 
території сучасної Озірщини відноситься ще до кам’яного віку. Про це свідчать 
знайдені кам’яні знаряддя праці. Перша згадка в історичних документах про 
село датується 1686 роком. 

Новокорогодський старостинський окру 
Село Новий Корогод є територіальною одиницею Бородянської селищної 

об’єднаної територіальної громади. Село засноване 1986 року для переселенців 
із Чорнобильської зони, мешканців села Корогод.  

Спочатку село називалося Жовтневе, проте за проханням мешканців 
Указом Президії ВР УРСР від 24 жовтня 1989 року присвоєна нинішня назва. 

Збудоване будівельниками Харківського тресту №86 комбінату 
Харківпромбуд на місці колишнього колгоспного саду біля с. Жовтневе. 23 
серпня 1986 року символічний ключ від села було передано новоселам. У нові 
244 будинки вселилося 711 осіб із відселеного села Чорнобильського району. 

Площа села складає -  175 га. Кількість мешканців (станом на 01.07.2019 
р.) – 501 особа.  

Новозаліський старостинський округ.  
Територіальна громада села Нове Залісся розміщена у Західній частині 

Київської області на відстані 57,7 км від м.Києва та 8,2 км від смт Бородянка. 
Найближча залізнична станція – Бородянка Коростенського напрямку 
Південно-Західної залізниці (11,7 км) 



 

 

Транспорті зв’язки села з обласним та районним центром здійснюються 
автомобільним транспортом. Через село пролягають територіальні автомобільні 
дороги: зі соду на захід Т-10-11 «Гостомель-Берестянка-Мирча; з півночі на 
південь Т-10-19 «Феневичі-Бородянка-Макарів-Бишів». Село Нове Залісся 
збудоване в 1986 році для переселенців із зони ЧАЕС.  Площа села складає - 
723 га.  

Кількість мешканців  - 1329. 
Шибенський старостинський округ 
До складу округу входять села Шибене та Красний Ріг. Із півдня на північ 

проходить дорога загального користування Бородянка - Феневичі. Східна межа 
проходить по річці Здвиж, а північна границя межує з землями Іванківського 
району Київської області. Відстань від адміністративного центру громади до 
села (селища), які входять до її складу дорогами з твердим покриттям –12 км. 
Площа села складає 330,4 га. Кількість мешканців – 705 осіб.  

Площа селаКрасний Рігскладає – 29,6 га. Кількість мешканців – 16 осіб.  
Мирчанський старостинський округ 
Село Мирча було засноване на березі невеликої річки Мирчі – притоки 

р.Таль. Час заснування села невідомий, хоча ці землі були заселені ще в 
давнину. Неподалік Мирчі на березі річки Таль є залишки давнього укріплення, 
яке і нині носить назву Городок. Існує декілька версій походження назви села. 
Перша: люди поселилися на березі річки, що протікала через болотисті місця 
(марі). Від слова «марі» пішла назва річки – Марча, згодом Мирча, а від річки і 
назва села. Друга версія: перші поселенці для освячення своїх осель позвали 
священика, який під час освячення говорив «Да пошлёт Бог мир и чадо дому 
сему». Словосполучення «мир» і «чадо» дали назву селу – Мирча.   

У 1930-х роках  у селі було збудовано нову семирічну школу, клуб з 
бібліотекою, з’явилися гуртки художньої самодіяльності, електричне 
освітлення, радіо. У 1930 р. в селі було засновано колгосп ім. Сталіна.  

Площа села складає – 194,3 га.; кількість мешканців - 681. 
Відстань від адміністративного центру громади до села, дорогами з 

твердим покриттям - 17 км.  
Село Великий Ліс – входить до складу  Мирчанського старостинського 

округу, розташоване за 6 км від Мирчі. Площа – 32,6 га, дворів – 30. Кількість 
населення станом на 01.07.2019 р. – 22 особи. Населення постійно зменшується, 
ще у 1963 р. у селі проживали -  143 мешканці. 

Село Тальське –входить до складу Мирчанського старостинського 
округу, розташоване за 3 км від Мирчі. Площа – 100,9 га, дворів – 132. 
Кількість населення станом на 01.07.2019 р. – 119 осіб. Засноване у першій 
половині ХІХ ст. переселенцями із Центральної Польщі і було назване на честь 
польського поміщика, власника маєтку Ламберта Понятовського – хутір 
Ламбертів. Хутір у 30-х роках за радянських часів було перейменовано на село 
Тальське за назвою річки Таль. 

У 1924 р. на хуторі Ламбертів налічувалося  52 двори, в яких проживали 
237 осіб. У їхній власності було 258 дес. землі, з них 17,5 дес. присадибної та 
240,5 дес.  орної. На той час на хуторі проживали одні поляки – у відомості  за 



 

 

1926 р. про кількість дітей до 15 років в окрузі значилося, що у Ламбертовому 
проживало 148 дітей і всі вони були польської національності. 

Ще у 1960-х роках у Тальському була початкова школа, а фельдшерсько-
акушерський пункт функціонує і нині. 

Село Коблиця – входить до складу  Мирчанського старостинського 
округу, розташоване за 7 км від Мирчі. 

Площа – 30,3 га, дворів – 55. Кількість населення станом на 01.07.2019 р. 
– 28 осіб. 

Село Коблицький Ліс – село входить до складу  Мирчанського 
старостинського округу, розташоване за10 км від Мирчі. Площа – 25 га, дворів 
– 27. Кількість населення–12 осіб.  

Ще у 1926 р. село було набагато більшим – одних дітей до 15-ти років 
було 56 (всі українці).  

Новогребельський старостинський округ 
Село Нова Гребля розташоване на лівому березі річки Здвиж за 12 км на 

південь від райцентру. Село засноване в середині  1640 року. В минулому 
називалося Рибальський хутір, складалося з кількох будинків великого роду  
родини  Крочаків. Поселення виникло поблизу торгового шляху Київ-
Іскоростень. Село Вабля ( хутір Добривечора) заселено приблизно 1861 році. 
Чисельність населення на даний час становить 606 осіб. Площа села – 15,02 
км.кв. 

Площа села Вабля складає – 106,30 га. Кількість мешканців 249 осіб.  
Дружнянський старостинський округ 
Село Дружня розташоване за шість кілометрів на південний захід від 

райцентру. На 1 січня 2012 року в селі налічувалось господарств – 683, сім 
багатоповерхових будинків на 90 квартир. Загальна кількість жителів – 1946 
чоловік. Площа  -  39 км². Дружня – одне з найстаріших сіл Бородянщини. 
Проте  прямих доказів цього в історичних джерелах поки що не знайдено. Про 
давнє походження села робив припущення ще у 1864 році дослідник Київщини 
Л. Похилевич. 

Пилиповицький старостинський округ 
Село Пилиповичі описане в Географічному словнику Королівства 

Польського та інших земель слов'янських, виданому 1881 року. Станом 
на 1880 рік у селі проживало 662 осіб, серед яких було 623 православних, 
19 католиків та 20 юдеїв. Зазначено, що сільська церковна парафія 
закладена 1779 року.  

На даний час чисельність населення становить 1408 осіб.  Площа села – 
27 км.кв. 

 
1.1.5. Коротка характеристика області та району 
Бородянський район 
Бородянський район розташований у північно-західній частини Київської 

області. Площа району 934 км² (4 % площі Київської області). Територія району 
розміщена на Поліській низовині, представляє собою терасову зону Дніпра та 
його притоків.  



 

 

 

 

Водні ресурси площею 1378,4 
га: річка Здвиж із притоками, 
правобережні притоки р. Тетерів, 
загальною довжиною 500 км та 33 
ставки.  

Площа лісів – 40,5 тис. га (сосна, 
дуб, береза, осика, вільха).

Корисні копалини: мергелі, вапняки, піски, торф, цегельні глини мають 
місцеве використання.  

Адміністративно-територіальний устрій Бородянського району: 4 селищні 
ради (Бородянська, Бабинецька, Немішаївська, Клавдієво-Тарасівська), 
Пісківська селищна об’єднана територіальна громада, 18 сільських рад . 

Збереження життєвого та трудового потенціалу населення Бородянщини 
на основі формування та реалізації заходів ефективної демографічної політики 
є найважливішим ресурсом для забезпечення економічного зростання району. 
Основні чинники, під впливом яких формується демографічна ситуація в районі 
– процеси природнього скорочення населення, його старіння, трудова міграція 
та наслідки переселення у район жителів окупованих територій (АРК Крим, 
частина Донецької та Луганської областей).  

На даний час в Бородянському районі проживає 57,2 тис. осіб, в тому 
числі 35,3 тис. осіб проживає в селищах – міське населення, 21,9 тис. осіб 
проживає в селах – сільське населення. Визначальним фактором зменшення 
чисельності населення є його природне скорочення – 394 особи у 2016 році. 
Статева структура населення характеризується перевагою жінок над 
чоловіками: кількість жінок – 30 670 осіб, чоловіків – 26 5278 осіб.  

Промисловий потенціал Бородянського району складають 17 
промислових підприємств, у тому числі: 11 товариств з обмеженою 
відповідальністю, 4 приватних підприємства, 1 публічне акціонерне товариство 
та 1 філія приватного акціонерного товариства з іноземними інвестиціями. 

Обсяг реалізованої промислової продукції по Бородянському району 
станом на 01 грудня 2018 року з початку року становить 1 332 003,3 тис. грн. 
(1,3 % по Київській області).   

В районі розвинений агропромисловий комплекс, який представляють: 1 
сільськогосподарський виробничий кооператив, 1 приватне 
сільськогосподарське підприємство, 9 товариств з обмеженою 
відповідальністю, 3 державних підприємства, 21 фермерське господарство, з 
яких діяльність ведуть лише 5 та 1 командитне товариство.  

Пріоритетними напрямками розвитку району, визначеними 
середньостроковою Стратегією розвитку Бородянського району на період до 
2020 року, є розвиток охорони здоров’я, освітній розвиток, енергозбереження 
та ресурсозбереження, розвиток культурного середовища та спортивної 
інфраструктури, розвиток інфраструктури.  



 

 

 
Київська область. 

Київська облас
адміністративно-територіальна 
одиниця в складі України, утворилась 
27 лютого 1932 року, є одним з 
найбільших регіонів України, займає 
площу 28,1 тис.кв.км (без Києва), що 
становить 4,7% площі країни. 
розмірами території Київська область 
займає 8 місце серед інших регіонів 
України. 

Київщина є столичним регіоном, 
у центрі території якого знаходиться 
м. Київ – столиця України, потужний 
політичний, діловий, індустріальний, 
науково-технічний, транспортний та

Київська область.  
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культурний центр країни, пов'язаний з областю тісними комерційними і 
соціальними зв’язками. 

В адміністративному відношенні область поділяється на 25 районів, 13 
міст обласного значення, 13 міст районного значення, 30 селищ міського 
типу та 1126 сільських населених пунктів, 16 об’єднаних територіальних 
громад.  

Місто Київ, де розміщуються основні органи управління області, 
адміністративно до складу області не входить. Ще однією особливістю 
області є наявність у її складі міста Славутич, яке територіально знаходиться 
у Чернігівській області.  

Рельєф області сприятливий для розвитку сільськогосподарського 
виробництва і транспортної інфраструктури. Річка Дніпро з утвореними на 
ній Київським та Канівським водосховищами ділить територію області на дві 
частини: правобережну і лівобережну, які мають особливості рельєфу. На 
півночі переважають низовинні рівнини Поліської низовини. Південно-
західна і центральна частини лежать на Придніпровській височині 
(максимальна висота 273 метри). Східна, лівобережна територія області, 
розташована в межах Придніпровської низовини. 

Природно-кліматичні умови області оптимальні для життя людини і 
господарської діяльності. Київщина розташована на межі двох природних 
зон: північна частина розташована в зоні Полісся, південь області лежить у 
лісостеповій зоні.  

Ґрунтовий покрив області досить різноманітний. Найпоширенішими 
серед них є чорноземи, площа яких становить близько 50% площі орних 
земель регіону. Ступінь розораності території області перевищує 60 %. 
Загальна площа лісового фонду області становить майже 746 тис. гектарів. 
Рівень лісистості по території області нерівномірний і коливається від 2,0% в 
зоні Лісостепу до 53,8% в зоні Полісся. 

Водний потенціал області дозволяє забезпечувати водними ресурсами 
всі галузі економіки регіону, які у процесі свого виробництва 
використовують поверхневі і підземні води; стимулює подальший розвиток 
рибогосподарських підприємств і туристично-рекреаційної сфери.  

Корисні копалини Київщини – це переважно матеріали що 
використовуються в будівництві: граніти, гнейси, каолін, глина, піски. Є 
поклади торфу і джерела мінеральних вод.  

Київська область загалом досить добре покрита мережею транспортних 
шляхів міжнародного, державного та обласного значення. Виняток 
стосується крайніх північних малозаселених районів області, які менш 
інтегровані у транспортну мережу і знаходяться на значній віддалі від Києва. 
Проте, це не суттєво впливає на розвиток області, оскільки північна частина 
області знаходиться в зоні, яка постраждала внаслідок аварії на 
Чорнобильській АЕС. 

Завдяки вдалому розташуванню області через її територію проходять 3 
міжнародних транспортних коридори (№3, 7 і 9) та залізниці за 5 



 

 

магістральними напрямами. На території області знаходиться найбільший в 
Україні аеропорт міжнародного класу "Бориспіль".  

Всього в Київській області функціонує 9 логістичних комплексів. 
Розміщення логістичних комплексів у районах, близьких до столиці – 
Броварському, Бориспільському, Києво-Святошинському, Васильківському 
дозволяє розвивати логістичну сферу Київської області. 

Чисельність наявного населення Київської області з 1995 року до 2011 
року зменшилася з 1 млн. 911,6 тис. осіб до 1 млн. 717,7 тис. осіб.  

Починаючи з 2012 року чисельність населення області почала зростати 
і станом на 1січня 2019 року становить 1761,1 тис. Осіб. У міських 
поселеннях переважно за рахунок міграції відбувається процес зростання 
чисельності населення, який призводить до його збільшення в цілому по 
області. Разом з тим через природне скорочення відбувається процес 
депопуляції сільського населення.  

За національним складом населення області є фактично моноетнічним 
– 92,5% складають українці, 6% – росіяни, решта етносів – менше 1% (за 
даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року). 

У структурі населення Київської області 53,8% складають жінки і 
46,2% – чоловіки. Вікова структура визначає і демографічне навантаження.  

Двадцять п’ять районів області чітко поділяються на п’ять груп: шість 
центральних, навколо Києва, які є густонаселені, де на чверті території 
сконцентровано майже половина населення області, з рівнем урбанізації 
64,5%; чотири східні та три західні, переважно урбанізовані, з рівнем 
урбанізації 50% та 60% відповідно; вісім південних районів та 
Білоцерківський район переважно з сільським населенням, зі щільністю 
близько 38 осіб на 1 кв.км; п’яту групу складають два північних райони, 
малозаселені, з низькими ступенем урбанізації – 31% та щільністю населення 
– 7,4 особи на 1 кв.км.  

Регіональними підприємствами Київської області протягом 2018 року 
реалізовано продукції на суму 114,3 млрд грн (програмний показник – 98,4 
млрд грн), що становить 4,6% від загальнодержавних обсягів (по Україні – 7 
місце). У структурі обсягу реалізованої продукції за видами промислової 
діяльності сумарна частка підприємств з виробництва харчових продуктів і 
напоїв становить 31,2%; постачання електроенергії, газу і пари – 21,7%; 
виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної 
продукції – 16,9%; виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу і 
поліграфічної продукції – 9,9%; машинобудування – 6,6%; металургійного 
виробництва та виробництва готових металевих виробів – 5,8%; хімічних 
речовин і хімічної продукції – 1,7%; виробництва основних фармацевтичних 
продуктів і фармацевтичних препаратів – 1,7%; добувної промисловості – 
0,7%; текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри – 0,7 %. 

Найбільша частка реалізованої промислової продукції припадає на 
підприємства Києво-Святошинського (20,2%), Вишгородського (9,3%), 
Броварського (7,7%) районів та міст Біла Церква (9,5%) та Обухів (7,4%). 



 

 

Індекс промислової продукції за основними видами діяльності у 2018 
році становив 102,0% (прогнозне значення – 104,3 %).  

Нарощування обсягів виробництва відбулося у наступних галузях: 
«Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря» (на 
24,2%), «Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування» 
(на 6,4%), «Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів» 
(на 5,7%), «Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та 
поліграфічна діяльність» (на 5,0 %). 

Значна увага в області приділяється розвитку аграрного сектору. Для 
ефективного соціально спрямованого розвитку сільського господарства, 
створення додаткових можливостей для зростання доходів сільських 
домогосподарств, підвищення рівня зайнятості сільського населення, 
поліпшення якості життя в сільській місцевості розроблено та затверджено 
рішенням Київської обласної ради від 27.04.2018 №403-21-VII Комплексну 
програму “Розвиток сільського господарства та сільських територій 
Київської області на 2018-2019 роки”. 

Загальне виробництво продукції сільського господарства в усіх 
категоріях господарств у 2018 році склало 17962,0 млн грн, що значно вище 
за програмний показник (14600,5 млн гривень). Індекс сільськогосподарської 
продукції у порівнянні з 2017 роком становив 120,7% (за прогнозними 
розрахунками він передбачався на рівні 100,5%), у тому числі у 
сільськогосподарських підприємствах – 128,0%, а у господарствах населення 
– 107,4 відсотка. 

У результаті проведеної роботи за обсягом сільськогосподарського 
виробництва Київщина посіла друге місце серед інших регіонів країни, за 
індексом сільськогосподарської продукції – третє місце, частка області у 
загальному виробництві валової продукції сільського господарства в Україні 
за 2018 рік склала 6,7 відсотка. Обсяг виробництва продукції сільського 
господарства у розрахунку на одну особу становив 10 297,0 грн (у 2017 році – 
8 381,0 грн, програмне значення – 8481,6 грн), цей показник дозволив області 
посісти дев'яте місце поміж інших областей України. 

Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва у 2018 році 
порівняно з 2017 роком становив 131,1%, у тому числі у 
сільськогосподарських підприємствах – 145,7%, у господарствах населення – 
109,0 %. 

За різними підходами до типологізації регіонів Київська область 
відноситься до групи областей, які мають середній рівень урбанізації, з 
малими міськими центрами, а за типом економіки – з орієнтацією на сферу 
послуг та середнім рівнем розвитку з дещо кращими темпами економічного 
зростання. 

 
 
 
 
 



 

 

Таблиця 4. Порівняння громади, району, області 

Регіони 
Площа
, 
км.кв. 

Площа у % до 
загальної 
площі 
району/област
і  

Населення
, тис. Осіб 

Населення у 
% до 
загального 
населення 
району/област
і  

Густота 
населенн
я особи 
на 1 
км.кв. 

Бородянська 
громада 

316,49 34 20,92 36 66 

Бородянський 
район 

934,0 16,9 57,2 14,6 62 

Київська 
область 

28 100,
0 

0,56 1 754,3 0,48 63 

 
1.1.6. Коротка характеристика громад – конкурентів 

Таблиця 5. Порівняння з громадами-конкурентами 
Показники Бородянська ОТГ Пісківська ОТГ Бучанська ОТГ  
Територія, км.кв. 316,49 154,6 131.72 
Населення,осіб 20 921 8 187 39428 
Зайняте 
населення, осіб 

6 696 1 623 8 706 

Зареєстровані 
безробітні, осіб 

243 61 131 

Середня 
заробітна плата, 
грн. 

8 346 6 087 8038 

Сильна сторона, 
що надає 
перевагу у 
розвитку 

1.Розміщення на 
території громади 
підприємства з 
виробництва 
алюмінію ТОВ 
«Алюпол». 
2. Наявний 
потенціал для 
розвитку 
туристичної галузі. 
3. Близькість до 
столиці. 

1. Розміщення 
потужних 
працюючих 
підприємств ДП 
«Тетерівський 
лісгосп» та ТОВ 
«Пісківський 
завод 
скловиробів». 
2. Зареєстровані 
на території 
громади родовища 
глини та 
кварцового піску, 
що на поки не 
розробляються. 

1.Близькість до 
столиці. 
2.Наявний 
Індустріальний 
парк. 
3.Наявність 
курортних зон. 

 
 



 

 

1.2. Земельні та природні ресурси 
1.2.1. Земельні ресурси і територія громади 
Категорії земель: 
- землісільськогосподарськогопризначення; 
- земліжитлової та громадськоїзабудови; 
- землілісогосподарськогопризначення; 
- землі водного фонду; 
- земліпромисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та 

іншого призначення. 
1.2.2. Містобудівні документи 
Генеральний план с.Нова Гребля, с.Вабля    2011 рік; 
Генеральний план с.Пилиповичі 2014 рік; 
Генеральний план (коригування) смт.Бородянка 2007 рік; 
Генеральний план с.Нове Залісся 2016 рік; 
Генеральний план с.Дружня 2010 рік; 
Встановлення меж села Дружня 2010 рік; 
Встановлення і зміни меж населеного пункту смт Бородянка 2013 рік. 
1.2.3. Природні ресурси 
Територія Бородянської ОТГ розташована в південній частині 

Київського Полісся.  
Орогідрографічні умови з широкими річковими долинами та лісовими 

масивами на схилах і водорозділах є ресурсом для розвитку туристично-
рекреаційної галузі. Клімат громади помірно-континентальний з досить 
теплим літом та помірно м’якою зимою. Територія громади належить до 
територій помірного теплозабезпечення та достатнього зволоження. 

Гідрографічна мережа є добре розвинутою. По території Бородянької 
ОТГ протікає річка Здвиж, яка належить до басейну річки Дніпро, а також 
розташовані 20 озер.  

До найважливіших природних ресурсів громади належать земельні, 
лісові, водні, мінерально-сировинні. Значним є природний рекреаційний 
потенціал.  

 Основне природне багатство – родючі землі. Застосування правильної 
агротехніки дозволяє одержувати доволі високі врожаї 
сільськогосподарських культур. 

1.2.4. Кліматичні умови 
Клімат громади помірно-континентальний з досить теплим літом та 

помірно м’якою зимою. Температура повітря: середня січня становить  - 6ْ С; 
середня липня +18,5ْ С; середня річна +7,1ْ С; абсолютна максимальна +37,5ْ 
С; абсолютна мінімальна -36,5ْ С. 

Глибина промерзання грунту становить 72 см. Середня тривалість 
безморозного періоду – 115 днів. Середньорічна сума опадів – 645 мм. 
Середньорічна відносна вологість повітря  –  75 %. Середньорічна швидкість 
вітру – 2,2 м/с. Число днів зі сніговим покривом становить 93 дні, з градом, 
пиловими бурями – 1 день. 



 

 

За агрокліматичним районуванням територія громади належить до 
територій помірного теплозабезпечення та достатнього зволоження. 
Бородянська ОТГ розташована в зоні помірного природного потенціалу 
забруднення та відносно сприятливих умов розсіювання викидів в 
атмосферу.  

 
1.3. Населення і трудові ресурси 
1.3.1. Чисельність населення і демографічна ситуація 
 

Таблиця 6. Чисельність мешканців, осіб  
Назва території 2016 2017 2018 2019 
Бородянка 13177 13102 12952 12952 
Дмитрівка 175 180 181 170 
Озерщина 135 134 137 148 
Дружня 1954 1948 1987 1987 
Мирча 685 677 673 684 
Великий Ліс 19 18 18 19 
Коблицький Ліс 12 12 12 12 
Коблиця 31 30 30 33 
Тальське 313 123 121 126 
Нова Гребля 600 604 605 606 
Вабля 242 239 233 232 
Нове Залісся 1325 1317 1335 1335 
Новий Корогод 514 512 501 501 
Пилиповичі 1432 1425 1408 1408 
Шибене 716 702 694 694 
Красний Ріг 14 14 14 14 
Громада 21344 21037 20901 20921 
Район 57198 57198 57240 57240 
Область 1732200 1754300 1748505 1748505 

 
Таблиця 7. Природний та міграційний рух населення, осіб  

Показники 2016 2017 2018 
2019 

(станом на 
01.07.2019) 

Народжені 407 420 380 154 
Померлі 389 358 392 223 
Природний приріст +18 +62 -12 -69 
Прибулі 566 752 920 448 
Вибулі 418 477 645 360 
Сальдо міграції +148 +275 +275 +88 
Загальне збільшення (зменшення) +166 +337 +263 +19 

 
 



 

 

 
Таблиця 8. Розподіл населення за віком, осіб (станом на 01.07.2019 

року) 
Показники 2018 2019 
Населення у віці:   

молодшому за працездатний 4 017 4 173 
працездатному 11 596 11 599 
старшому за працездатний 5 323 5 323 
діти дошкільного віку 1 426 1 427 
діти шкільного віку 2 591 2 595 

 
Таблиця 9. Розподіл населення за віком у старостинських округах, осіб 

Показники: населення у віці 
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1.3.2. Зайнятість населення та безробіття 

Таблиця 10. Загальні тенденції зміни зайнятості, осіб 
Регіони 2016 2017 2018 2019 
Громада, осіб - - 6696 6696 
Область, осіб 736300 741100 755700 763300 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Таблиця 11. Зайнятість за видами діяльності 

Галузі та види діяльності 
Розподіл працездатного населення за 

галузями, 
2018 рік, (%) 

Сільське господарство, мисливство, 
лісове та рибне господарство 

2,79 

Промисловість 9,96 
Будівництво 9,37 
Оптова й роздрібна торгівля; 
торгівля транспортними засобами; 
послуги з їх ремонту. 

8,44 

Готелі та ресторани 2,1 
Транспорт і зв’язок 9,21 
Фінансова діяльність 3,1 
Операції з нерухомістю, здавання 
під найом та послуги юридичним 
особам 

5,6 

Державна служба  2,2 
Освіта 5,0 
Охорона здоров’я та соціальна 
допомога 

5,94 

Колективні, громадські та особисті 
послуги 

3,8 

Приватні підприємці 4,6 
Фермери 0,5 
В колективному секторі 1,5 
В приватному секторі 16,7 
В державному секторі 6,8 
Інші види діяльності 2,39 

 
Таблиця 12. Рівень зареєстровано безробіття та  

навантаження на одну вакансію  
Показники 2018 2019 

Громада Район Область Громада Район Область 
Рівень зареєстрованого 
безробіття (у відсотках до 
економічного активного 
населення  працездатного 
віку) 
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робочих місць) 
 
1.3.3. Доходи населення і заробітна плата 

Таблиця 13. Середня заробітна плата, грн. 
Регіони 2016 2017 2018 2019 
Бородянська ОТГ - - 8174 8346 
Бородянський район 4672 6097 8174 8346 
Київська область 6160 8145 9722 11130 

 
1.4. Економіка громади 
1.4.1. Суб’єкти господарської діяльності 

Таблиця 14. Зареєстровані суб’єкти господарської діяльності 
А. Юридичні особи 

Показники 2017 2018 2019 
Усі суб’єкти ЄДРПОУ:    
Громада - - 833 
Район 1384 1444 1471 
з них малі підприємства    
Громада - - 832 
Район 1383 1443 1470 

В. Фізичні особи-підприємці 
Регіони 2017 2018 2019 
Громада - - 2245 
Район 2303 2364 2406 

 
1.4.2. Структура економіки та розвиток головних секторів 

Таблиця 15. Найбільші роботодавці 
Підприємство, організація, 

установа 
Вид діяльності (основний) 

ТОВ «Алюпол»  Виробництво алюмінію  
ТОВ «Мішель» Лісопильне та стругальне виробництво  
ТОВ «СП «Агропроммаш» Вирощування зернових культур (крім 

рису), бобових культур і насіння олійних 
культур . 

ПСП «Колос» Вирощування зернових культур (крім 
рису), бобових культур і насіння олійних 
культур . 

ТОВ «Біоенергозбут» Виробництво інших виробів з деревини; 
виготовлення виробів з корка, соломки та 
рослинних матеріалів для плетіння. 

ПП «Корал-Дизайн» Виробництво ігор та іграшок. 
ТОВ «Баліс» Перероблення та консервування риби, 

ракоподібних і молюсків.  
 



 

 

1.4.3. Зовнішньоекономічна діяльність 
Таблиця 16. Обсяги експорту – імпорту товарів  

та послуг у 2018 р.  

Регіон
и 

Експорт Імпорт 

Кількість 
підприємств 

Вартіст
ь, тис. 
Дол. 
США 

Відсотків 
до 
загальног
о обсягу 

Кількість 
підприємс
тв 

Вартіст
ь, тис. 
Дол. 
США 

Відсотків 
до 
загальног
о обсягу 

 Товари 
Район 7 35451 1,9 2 44960 1,2 
 Послуги 
Район 7 3430,2 1,1 2 814,1 0,4 

 
1.4.4. Інвестиційна діяльність 

Таблиця 17. Планована інвестиційна діяльність у громаді  
в найближчий період  

Назва проекту 
ТОВ «Грін Ландія» - будівництво садового центру-розпліднику в с. 
Пилиповичі,  
Будівництво сміттєпереробного заводу на полігоні ТПВ в  с. Нове Залісся.  
ФОП Корнєва І.М. – будівництво торгово-виробничого комплексу в               
смт Бородянка  
Реконструкція аеродрому «Бородянка» в смт Бородянка 
Будівництво заводу з виготовлення тротуарної плитки в смт Бородянка 
Будівництво заводу по переробці відходів, що біологічно розкладаються в 
смт Бородянка 
Втілення Концепції розвитку рекреаційної зони в смт Бородянка  
Будівництво закладу культурно-просвітницького і спортивного 
обслуговування населення та психологічної реабілітації учасників АТО в 
Бородянському районі в с.Дружня 
Будівництво Центру дитячої та юнацької творчості в смт Бородянка  
Реконструкція недіючого кінотеатру в смт Бородянка  
Будівництво центру надання адімінстративних послуг в смт Бородянка 
Будівництво багатоквартирних житлових будинків в смт Бородянка 

 
1.5. Фінансовий стан та бюджет громади 

Таблиця 18. Доходи бюджету, тис. грн. 
Показники 2019 (прогноз) 
Прибутковий податок з громадян/ Податок з 
доходів фізичних осіб 

44 741,8 

Єдиний податок(крім с/г виробників) 12 494,1 
Єдиний податок від с/г виробників 634,6 
Доходи від відчуження нерухомості та землі 5,9 
Податок на прибуток підприємств комунальної 49,1 



 

 

власності 
Плата за землю 16 880,2 
Податок на нерухомість 2 457,6 
Акцизний збір 12 442,2 
Інші місцеві податки та збори 39,2 
Податкові надходження разом 90 613,3 
Дохід від оренди комунального майна 57,2 
інше 2 401,6 

 
Таблиця 19. Структура видатків бюджету громади  

(прогнозні), тис. грн. 

Статті видатків 
План на рік з 

урахуванням змін 
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-
технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної 
ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, 
селищної, сільської рад 

19191,0 

Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість 

30,0 

Організація та проведення громадських робіт 10,0 
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення 

422,1 

Інші заходи в галузі культури і мистецтва 120,0 
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд 80,0 
Організація благоустрою населених пунктів 5778,5 
Здійснення заходів із землеустрою 141,0 
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 

211,3 

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого 
значення 

30,0 

Резервний фонд 100,1 
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих 
видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої 
субвенції 

14721,1 

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих 
видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів 
медичної субвенції 

13683,4 

Інші субвенції з місцевого бюджету 62854,0 
Усього  117372,5 

 
1.6. Фінансова інфраструктура та мережа підтримки бізнесу. 
На території Бородянської ОТГ функціонують: 1 бізнес - центр ТОВ 

«Бізнес Центр ПОЛІССЯ», який здійснює діяльність у сфері бухгалтерського 



 

 

обліку і аудиту, консультування з питань оподаткування, консультування з 
питань комерційної діяльності і керування діяльності у сфері права; 
інформаційно-консультативні центри, а саме: ТОВ «Лідра», ПП «НЕМІ», 
ТОВ "УБК"ЄВРОБУД-КОНСАЛТИНГ", ТОВ "ЛІНС ГРУП", ТОВ «АЛМАН-
ДИЗАЙН», ФОП Дука Андрій Леонідович, ПП «ІТА-СЕРВІС»; 1 громадська 
організація - Бородянська районна громадська організація «Спілка 
підприємців та виробників Бородянщини». 

В Бородянській ОТГ також працюють Ощадбанк та філії трьох банків: 
“Аваль”, “Креді Агріколь Банк”, “Приватбанк”. 

 
1.7. Транспортна інфраструктура і зв’язок 
 Протяжність доріг з твердим покриттям на території об’єднаної 

територіальної громади становить 203,33 км. Стан доріг з твердим покриттям 
відносно задовільний.  

 Пасажирські перевезення в межах Бородянської ОТГ здійснюють: ТОВ 
«СОВ-ТРАНС» та ПП Снігур Н.В. Існуюча транспортна мережа розроблена з 
урахуванням побажань жителів громади. 

Протягом I півріччя 2019 року перевізниками району в повному обсязі 
забезпечено перевезення пільгових категорій громадян. 

Громада забезпечена послугами швидкісного інтернету, яким 
користуються переважна більшість населення.  

 
1.8. Інфраструктура торгівлі та послуг 
1.8.1. Мережа закладів торгівлі, громадського харчування та 

побутового обслуговування.  
Бородянська СОТГ має розвинуту мережу торговельних закладів та 

закладів побутового обслуговування, а саме: 53 продовольчих магазинів, 53 
непродовольчих магазини, 35  змішаних магазини, 5 ресторанів, 4  кафе, 1 
бар, 2 їдальні, 9 побутових закладів (виготовлення та ремонт взуття, меблів, 
технічне обслуговування автомобілів, послуги перукарень, ломбардів, 
ритуальні послуги та ін.). 

Мережа великих торгівельних закладів: 2 супермаркети «Фора», 
супермаркет АТБ, магазини - «Єва», «Плюс Маркет», «Червоний Маркет», 
«Простор» та «Аврора». 

Об'єкти ринкового господарства: ТЦ «Вокзальний» в смт Бородянка. 
 
1.8.2. Туристична інфраструктура. 
На території Бородянської ОТГ наявна мережа туристичних локацій: 
-  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: 
Курган Гореваха (або ж – Мар’ян курган та Тиван) поблизу Бородянки; 
Городище на р. Таль поблизу Мирчі; 
Курган поблизу Будинку-інтернату на східній околиці Бородянки; 
Залізничний міст через р. Здвиж поблизу Бородянки. 

 
 

Таблиця 20. Можливості для розміщення гостей у готелях 
Заклад Контактні дані 

Заміський  готельно-ресторанний комплекс 
«Чотири сезони» 

098-55-44-044 
f4s12.02.14@gmail.com 

Курортний  готель «Старий Пруд». 044-331-39-74 
098-499-44-77 
old_prud@ukr.net 

Хостел «Квітковий Бородянка» 093-642-84-04 
info@hotels24.ua 

 
 
1.9. Житлово-комунальна інфраструктура та інженерні мережі та 

енергетична  
Таблиця 21. Водопостачання та водовідведення 

Показники 2019 
Протяжність мереж водопостачання, км 120,88 
Протяжність мереж водовідведення, км 35,90 
Споживання питної води, тис. м3 – 
всього, 
у тому числі: 

 
773,00 

- населення 653,00 
- підприємства 120,00 

 
Таблиця 22. Теплопостачання 

Показники 2019 
Протяжність мереж, км 8,372 
Опалення, Гкал - всього, 
у тому числі: 

5,96 

- населення 2,50 
- підприємства 3,46 
Проектна потужність 26,25 

 
 
 
 



 

 

1.10. Соціальна інфраструктура 
1.10.1.Мережа закладів освіти 

Таблиця 23. Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади 
Показники 2016 2017 2018 

Кількість дошкільних закладів, одиниць 6 6 6 
Кількість дітей в дошкільних закладів, тис. 
осіб 

788 800 764 

Кількість загальноосвітніх навчальних 
закладів, одиниць 

10 9 9 

Кількість учнів у загальноосвітніх 
навчальних закладах, осіб 

2280 2391 2456 

Кількість вчителів у загальноосвітніх 
навчальних закладах, осіб 

192 191 194 

 
Таблиця 24. Перелік та опис дошкільних та шкільних закладів 

Назва та місце розміщення Рік 
побудови  

Проектна 
потужніст

ь 

Наповне-
ність 

Бородянська спеціалізована школа  - 
загальноосвітній заклад І-ІІІ ступенів № 1 
з поглибленим вивченням окремих 
предметів  
смт Бородянка, вул. Центральна, 222 

1971 954 576 

Бородянська спеціалізована школа  - 
загальноосвітній заклад І-ІІІ ступенів № 2 
з поглибленим вивченням окремих 
предметів 
смт Бородянка, вул. Паркова, 5 

1985 1176 907 

Мирчанське навчально-виховне 
об'єднання "загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів – дитячий садок" с. Мирча, вул. 
Коцюбинського, 1 

1967 320 80 

Опорний загальноосвітній навчальний 
заклад Новозаліське навчально-виховне 
об’єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів – дошкільний навчальний 
заклад»  
с. Нове Залісся, вул. Чорноморська, 1 

1987 366 192 

Бородянська загальноосвітня школа  
І-ІІ ступенів смт Бородянка, вул. 
Привокзальна, 2 

1963 190 191 

Дружнянська загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів с. Дружня, вул. Петровського, 58 

1967 250 117 

Новогребельський навчально-виховний 1987 192 70 



 

 

комплекс "загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів – дошкільний навчальний 
заклад"  
с. Нова Гребля, вул. Лісова, 1 
Новокорогодське навчально-виховне 
об’єднання «загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів – дитячий садок»  
с. Новий Корогод, вул. Харківська, 34 

1988 192 65 

Пилиповицька загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів с. Пилиповичi, вул. Шевченка, 
132 

1986 192 202 

Шибенська філія опорного 
загальноосвітнього навчального закладу 
Новозаліського навчально-виховного 
об’єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів – дошкільний навчальний 
заклад»  
с. Шибено, вул. Кооперативна, 57 

1977 192 56 

Бородянський дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок комбінованого типу) 
№14 "Буратіно",  
смт Бородянка, вул. Центральна, 427-б 

1980 120 146 

Бородянський дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок комбінованого типу) 
№10 "Казка", смт Бородянка,  
вул. Центральна, 264 

1979 285 301 

Бородянський дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок комбінованого типу) 
№11 "Колосочок", смт Бородянка,  
вул. Миру, 2-а 

1980 120 141 

Дружнянський дошкільний навчальний 
заклад «Струмочок», 
с. Дружня, вул. Бондаревського, 58 

1988 120 40 

Новозаліський дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) №30 "Веселка", 
с. Нове Залісся, вул. Дружби народів, 3-а 

1987 140 64 

Пилиповицький дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) «Пилипко», 
с. Пилиповичі, вул. Привокзальна, 7 

2012 80 72 

 
Таблиця 25. Випускники професійно-технічних навчальних закладів  

Тип, назва навчального закладу 2017 2018 2019 
ДПТНЗ «Бородянський професійно-аграрний 
ліцей» 

128 91 85 



 

 

 
1.10.2. Мережа закладів охорони здоров’я 
Для забезпечення потреб населення Бородянської ОТГ якісною і 

доступною медичною допомогою особлива увага приділяється питанню 
сталого функціонування мережі закладів охорони здоров’я.  

Первинна ланка медицини представлена КНП БРР «Бородянський 
центр первинної медико-санітарної допомоги» у підпорядкуванні якого 
знаходиться: 

5 амбулаторій загальної практики сімейної медицини (смт Бородянка, 
с. Пилиповичі, с. Дружня, с. Мирча, с. Нове Залісся); 

3 фельдшерські пункти (с. Шибене, с. Нова гребля, с. Вабля); 
3 фельдершерсько-акушерські пункти (с.Новий Корогод, с. Дмитрівка, 

с. Тальське) 
Вторинна ланка медицини представлена КНП БРР «Бородянська 

центральна районна лікарня», ліжковий фонд якого складає 200 ліжок: 
терапевтичних 40, хірургічних 35, травматологічних 20, ЛОР 10, урологічних 
10, пологових 20, гінекологічних 20, педіатричних 20, неврологічних 25. 
Забезпеченість населення стаціонарними ліжками із розрахунку на 10 тисяч  
населення становить 34,9 (середньо обласний показник 50). Забезпеченість на 
10 тисяч населення фізичними особами лікарів становить 17,7 (середньо 
обласний показник 34,5).   

Витрати на медикаменти на 1 ліжко-день становили 23,8 грн., на 
харчування хворих на 1 ліжко-день 17,90 грн.  

В центральній районній лікарні надається медична допомога з 37 
лікарських спеціальностей. 

Кількість відвідувань до лікарів  поліклінічного відділення складає 
157 367 осіб. Необхідно відмітити існуючу протягом останніх трьох років 
тенденцію зменшення відвідувань до спеціалістів поліклініки, що 
обумовлено реформуванням первинної медичної допомоги і збільшенням 
відвідуваності до лікарів загальної практики сімейної медицини. 

У хірургічному відділенні лікарями ортопедами-травматологами 
впроваджена та діє нова методика оперативного лікування - методом 
артроскопії. 

 
Таблиця 26. Місткість лікарень станом на 2018 рік 

 
Назва та місце розміщення Рік 

побудови  
Проектна 

потужність/
ліжок 

Наповненість,
% 

КНП БРР «Бородянська 
центральна районна лікарня» 

1905 200 100 

 
1.10.3. Заклади культури 
 

Таблиця 27. Місткість споруд культурно-спортивного призначення. 



 

 

Споруда 
Скільки 

відвідувачів 
вміщує 

Події чи заходи, що 
викликають найбільший 

приплив гостей 
Заклади клубного типу 
Районний Палац культури ім. 
Т.Г.Шевченка: 
Мала зала 
 
Велика зала 

 
 

300 
 

600 

Представницькі зустрічі активу 
району, звітний концерт учнів 
Бородянської ДМШ 
Концерти професійних 
концертних колективів, 
окремих виконавців, вистави 
обласного театру ім. 
Саксаганського, зустріч 
районного активу та 
громадськості з обласним 
керівництвом 

Будинок культури с. Нова 
Гребля 

275 (зала для 
глядачів не 
опалюється) 

День села; концерти, присвячені 
тематичним заходам та 
державним святам 

Будинок культури с. 
Пилиповичі 

300 Концерти народного 
аматорського фольклорного 
колективу «Червона калина», 
заходи для дітей, 8 Березня 
тощо 

Клуб с. Дмитрівка 100 (зала не 
опалюється, 

потребує 
ремонту) 

День села; концерти, присвячені 
тематичним заходам та 
державним святам 

Клуб с. Озірщина 80 (пічне 
опалення, 

опалюється 
дровами) 

День села, новорічні заходи та 
вистави, презентації 

Клуб с. Шибене 72 
(дров’яний 

котел 
безперервної 

дії) 

День села, громадські слухання, 
новорічні заходи, концертні 
програми до державних свят, 8 
Березня, концерти аматорського 
колективу «Журавка» 

Клуб с. Мирча 164 (не 
опалюється) 

День села 

Бібліотечні заклади 
Дмитрівська бібліотека-
філіал 

10 Засідання любительського 
об’єднання «Осіннє золото», 
народознавчі, пізнавальні 
години 

Дружнянська бібліотека- 20 Презентації книг, години 



 

 

філіал спілкування, відзначення 
ювілейних дат письменників, 
відзначення державних 
свят,зустрічі з цікавими людьми 

Новогребельська бібліотека-
філіал 

20 Години спілкування, 
презентації книг,зустрічі з 
цікавими людьми, 
народознавчі, пізнавальні 
години 

Озірщинська бібліотека-
філіал 

10 Години корисних порад, 
народознавчі години, години 
спілкування; відзначення 
державних свят 

Пилиповицька бібліотека-
філіал 

30 Засідання любительського 
об’єднання «Червона калина», 
презентації книг, зустрічі з 
цікавими людьми, літературні 
мандрівки, відзначення 
державних свят, ювілейних дат 
письменників, години 
спілкування, майстер-класи 

Шибенська бібліотека-філіал 10 Народознавчі, пізнавальні 
години, презентації книг, 
відзначення державних свят , 
ювілейних дат письменників, 
години спілкування, майстер-
класи   

Новокорогодська бібліотека-
філіал 

20 Пізнавальні, історичні, 
народознавчі години, години 
спілкування, презентації книг, 
майстер-класи, відзначення 
державних свят 

Новозаліська бібліотека-
філіал 

20 Зустрічі з цікавими людьми, 
Залісчанські посиденьки, 
відзначення державних свят, 
народознавчі, історичні, 
пізнавальні години 

 
ІІ. РЕЗУЛЬТАТИ СОЦІАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

Опитування проведені у період з 10 липня по 20 вересня 2019 року. 
 
2.1. Результати опитування мешканців Бородянської громади. 

Респонденти – 877 мешканців громади та прилеглих територій. 
 



 

 

 
Рисунок 1.Кількість опитаних в розрізі населених пунктів 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2. Гендерний та віковий склад респондентів 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

Рисунок 3. Рід занять респондентів 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4. Місце здійснення основної діяльності/роботи респондентів  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Рисунок 5. Загальна характеристика громади на думку респондентів  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6. Оцінка стану громади на думку респондентів  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Рисунок 7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 8 
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Рисунок 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.2. Результати опитування бізнесу Бородянської громади 
Респонденти – 54 суб’єкти підприємницької діяльності громади 

 
Рисунок 11. Кількість опитаних суб’єктів підприємницької діяльності 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 12. Розподіл за видами господарської  
діяльності опитаних 
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Рисунок 13.Місце здійснення основної діяльності/збуту опитаних  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Рисунок 15. Чи виникають труднощі у співпраці бізнесу 
 з місцевою владою? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.3. Результати опитування мешканців Бородянської громади
вибору моделі розвитку громади.

За результатами проведеного опитування населення та бізнесу 
Бородянської громади сформовано дві моделі майбутньої громади, які були 
запропоновані до обговорення та голосування, що тривало протягом періоду 
з 23 вересня по 05 жовтня 2019 року.

 

2.3. Результати опитування мешканців Бородянської громади
вибору моделі розвитку громади. 

За результатами проведеного опитування населення та бізнесу 
Бородянської громади сформовано дві моделі майбутньої громади, які були 
запропоновані до обговорення та голосування, що тривало протягом періоду 

по 05 жовтня 2019 року. 

Рисунок 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. Результати опитування мешканців Бородянської громади щодо 

За результатами проведеного опитування населення та бізнесу 
Бородянської громади сформовано дві моделі майбутньої громади, які були 
запропоновані до обговорення та голосування, що тривало протягом періоду 

Рисунок 18 

 

 



 

 

Рисунок 20.Результати проведеного опитування щодо вибору моделі 

Модель майбутньої громади 
основа майбутнього Стратегічного 

плану розвитку громади

Агропромислова громада

Сільськогосподарсько
громада

Всього опитано 641 громадянина

Рисунок 20.Результати проведеного опитування щодо вибору моделі 
розвитку Бородянської громади

Модель майбутньої громади 
основа майбутнього Стратегічного 

плану розвитку громади

0,0% 20,0% 40,0% 60,0%

Агропромислова громада

Сільськогосподарсько-логістична 
громада

19,6%

Всього опитано 641 громадянина

Рисунок 19 

 
 

Рисунок 20.Результати проведеного опитування щодо вибору моделі 
розвитку Бородянської громади 

Модель майбутньої громади –
основа майбутнього Стратегічного 

плану розвитку громади

60,0% 80,0% 100,0%

80,4%

Всього опитано 641 громадянина

 
 



 

 

 
ІІІ. SWOT-АНАЛІЗ: ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ І 
КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ГРОМАДИ 
 
3.1. SWOT-аналіз 
 

Збільшення кількості суб’єктів 
підприємницької діяльності 
Наявна розвинена транспортна 
мережа (міжнародна автомобільна 
дорога та залізничне сполучення) 
Наявна інженерна інфраструктура 
Природні ресурси (водні об’єкти, 
ліси). 
Вигідне географічне розташування 
(громада знаходиться на міжнародно-
торгівельному шляху Київ - Варшава) 
Наявність приміщень для розміщення 
підрозділів центральних органів  
виконавчої влади 
Сформована соціально-
адміністратина інфраструктура 
Розвинена внутрішня мережа 
автобусних сполучень між 
населеними пунктами громади 
Наявність потужного тренерського 
складу та високі досягнення 
спортсменів ДЮСШ 
Наявність потужного викладацького 
складу та визначних результатів 
діяльності музичної школи. 
Можливості для розвитку парково-
рекреаціних об’єктів 
Наявна перспектива для залучення 
інвестицій 
Наявний потенціал для збільшення 
потужностей водопровідно-
каналізаційних мереж 
Розвинена мережа закладів охорони 
здоров’я та освіти. 
Багата історична спадщина 

Слабка матеріально-технічна база та 
фінансове забезпечення медицини та 
освіти 
Зношеність комунальної 
інфраструктури 
Відсутність комунікаційної стратегії, 
що слугує причиною низького рівеню 
інформування населення щодо 
суспільного, соціального та 
економічного становища громади 
Незбалансованість попиту і 
пропозиції на ринку праці 
Незадовільні умови відпочинку 
населення та організації дозвілля та 
відсутність простору для локалізації 
та відпочинку молоді. 
Недостатній розвиток спортивної 
інфраструктури для забезпечення 
активного дозвілля і спорту, а також  
низький рівень популяризації 
активного відпочинку та здорового 
дозвілля. 
Недостатня активність щодо 
реалізації місцевих проектів за 
рахунок донорської та грантової 
підтримки, а також  нових 
інвестиційних проектів. 
Не впроваджена комплексна система 
поводження з ТПВ. 
Відсутність сучасного ЦНАП, який 
би відповідав вимогам громади 
Неналагоджений соціальний діалог 
між учасниками ринку праці, в тому 
числі стосовно системи підготовки 
кваліфікованих кадрів. 
Слабка логістична мережа. 
Відсутність сформованих 

Сильні 
сторони

Слабкі 
сторони



 

 

статистичних баз громади 
Низький рівень популяризації 
історичної спадщини 

Розвиток медичних послуг вторинної 
галузі медицини (формування 
госпітального округу) 
Наявна можливість розміщення 
підрозділів центральних органів  
виконавчої влади 
Приєднання до громади населених 
пунктів, згідно перспективного плану 
розвитку території Київської області. 
Наявність можливості отримання 
донорської підтримки та міжнародної 
грантової допомоги, а також 
фінансової підтримки різних 
державних програм 
Розвиток авіаперевезень 
Впровадження сучасних цифрових 
технологій 
Можливість співпраці з м.Київ в 
рамках імплементації 
Автоматизація надання послуг та 
прозорість і відкритість системи 
адміністрування 

Втрата кваліфікованих кадрів (виїзд 
працездатного населення за межі 
громади) 
Зростання цін на енергоносії. 
Невизначеність в законодавстві щодо 
механізму обігу земель 
сільськогосподарського призначення. 
Негативні фактори змін клімату та 
антропогенних проявів 
Монополізація ринку енергоносіїв, 
водного та лісового господарства 
Недостатня законодавча мотивація 
легалізації ринку праці 
Зміни в податковому законодавстві 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Можливості Загрози



 

 

3.2.Аналіз порівняльних переваг, викликів та ризиків SWOT- аналіз 
Бородянської ОТГ 

 
Порівняльні переваги «Сильні сторони – Слабкі сторони» 

 Рисунок 21 

 

 

 

 

Наявна розвинена транспортної 
мережа (міжнародна автомобільна 
дорога та залізничне сполучення) 

Сильні сторони 

Збільшення кількості суб’єктів 
підприємницької діяльності 

Наявна інженерна інфраструктура 

Природні ресурси (водні об’єкти, 
ліси) 

Вигідне географічне розташування 
(громада знаходиться на 
міжнародно-торгівельному шляху 
Київ - Варшава) 

Наявність приміщень для 
розміщення підрозділів 
центральних органів  виконавчої 

Сформована соціально-
адміністратина інфраструктура 

Розвинена внутрішня мережа 
автобусних сполучень між 
населеними пунктами громади 

Наявність потужного тренерського 
складу та високі досягнення 
спортсменів ДЮСШ 

Наявність потужного 
викладацького складу та 
визначних результатів діяльності 
музичної школи. 

Можливості для розвитку парково-
рекреаціних об’єктів 

Наявна перспектива для залучення 
інвестицій 

Наявний потенціал для збільшення 
потужностей водопровідно-
каналізаційних мереж 

Розвинена мережа закладів охорони 
здоров’я та освіти. 

Відсутність сучасного ЦНАП, який 
би відповідав вимогам громади 

Неналагоджений соціальний діалог 
між учасниками ринку праці, в 
тому числі стосовно системи 
підготовки кваліфікованих кадрів 

Слабка логістична мережа 

Відсутність сформованих 
статистичних баз громади 

Слабкі сторони 

Слабка матеріально-технічна база 
та фінансове забезпечення 
медицини та освіти 

Зношеність комунальної 
інфраструктури 

Відсутність комунікаційної 
стратегії, що слугує причиною 
низького рівню інформування 
населення щодо суспільного, 
соціального та економічного 
становища громади 

Незбалансованість попиту і 
пропозиції на ринку праці 

Незадовільні умови відпочинку 
населення та організації дозвілля та 
відсутність простору для 
локалізації та відпочинку молоді 

Недостатній розвиток спортивної 
інфраструктури для забезпечення 
активного дозвілля і спорту, а 
також  низький рівень 

Недостатня активність щодо 
реалізації місцевих проектів за 
рахунок донорської та грантової 
підтримки, а також нових 
інвестиційних проектів. 

Не впроваджена комплексна 
система поводження з ТПВ 

Багата історична спадщина 
Низький рівень популяризації 
історичної спадщини 



 

 

СТРАТЕГІЯ 1 - СТРАТЕГІЯ УСПІХУ  
Порівняльні переваги «Сильні сторони – Можливості» 

Рисунок 22 
 
 

 
 

 Сильні сторони 

Збільшення кількості суб’єктів 
підприємницької діяльності 

Вигідне географічне розташування 
(громада знаходиться на 
міжнародно-торгівельному шляху 
Київ - Варшава) 

Сформована соціально-
адміністратина інфраструктура 

Наявність потужного тренерського 
складу та високі досягнення 
спортсменів ДЮСШ 

Можливості для розвитку парково-
рекреаціних об’єктів 

Наявний потенціал для збільшення 
потужностей водопровідно-
каналізаційних мереж 

Наявна розвинена транспортної 
мережа (міжнародна автомобільна 
дорога та залізничне сполучення) 

Природні ресурси (водні об’єкти, 
ліси) 

Наявність приміщень для 
розміщення підрозділів 
центральних органів  виконавчої 

Наявна інженерна інфраструктура 

Наявність потужного 
викладацького складу та 
визначних результатів діяльності 
музичної школи. 

Розвинена мережа закладів охорони 
здоров’я та освіти. 

Розвинена внутрішня мережа 
автобусних сполучень між 
населеними пунктами громади 

Наявна перспектива для залучення 
інвестицій 

Багата історична спадщина 

Можливості 

Розвиток медичних послуг 
вторинної галузі медицини 
(формування госпітального округу) 

Наявна можливість розміщення 
підрозділів центральних органів  
виконавчої влади 

Наявність можливості отримання 
донорської підтримки та 
міжнародної грантової допомоги, 
а також фінансової підтримки 
різних державних програм 

Можливість співпраці з м. Київ в 
рамках імплементації 

Розвиток авіаперевезень 

Автоматизація надання послуг та 
прозорість і відкритість системи 
адміністрування 

Приєднання до громади населених 
пунктів, згідно перспективного 
плану розвитку території 
Київської області 

Впровадження сучасних цифрових 
технологій 

ПІДТРИМУЮТЬ 



 

 

СТРАТЕГІЯ 2 - СТРАТЕГІЯ КОНКУРЕНЦІЇ 
Порівняльні переваги «Слабкі сторони – Можливості» 

Рисунок 23 
 

 

 
 

 Можливості 

Розвиток медичних послуг 
вторинної галузі медицини 
(формування госпітального округу) 

Наявна можливість розміщення 
підрозділів центральних органів  
виконавчої влади 

Наявність можливості отримання 
донорської підтримки та 
міжнародної грантової допомоги, 
а також фінансової підтримки 
різних державних програм 

Можливість співпраці з м. Київ в 
рамках імплементації 

Розвиток авіаперевезень 

Автоматизація надання послуг та 
прозорість і відкритість системи 
адміністрування 

Приєднання до громади населених 
пунктів, згідно перспективного 
плану розвитку території 
Київської області 

Впровадження сучасних цифрових 
технологій 

Слабкі сторони 

Слабка матеріально-технічна база 
та фінансове забезпечення 
медицини та освіти 

Незадовільні умови відпочинку 
населення та організації дозвілля та 
відсутність простору для 
локалізації та відпочинку молоді 

Неналагоджений соціальний діалог 
між учасниками ринку праці, в 
тому числі стосовно системи 
підготовки кваліфікованих кадрів 

Слабка логістична мережа 

Зношеність комунальної 
інфраструктури 

Відсутність сформованих 
статистичних баз громади 

Незбалансованість попиту і 
пропозиції на ринку праці 

Відсутність сучасного ЦНАП, який 
би відповідав вимогам громади 

Не впроваджена комплексна 
система поводження з ТПВ 

Недостатня активність щодо 
реалізації місцевих проектів за 
рахунок донорської та грантової 
підтримки, а також нових 
інвестиційних проектів. 

Недостатній розвиток спортивної 
інфраструктури для забезпечення 
активного дозвілля і спорту, а 
також  низький рівень 

Відсутність комунікаційної 
стратегії, що слугує причиною 
низького рівню інформування 
населення щодо суспільного, 
соціального та економічного 
становища громади 

Низький рівень популяризації 
історичної спадщини 

    ЗМЕНШУЮТЬ 



 

 

 
РОЗДІЛ ІV. ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО БАЧЕННЯ 

МАЙБУТНЬОЇ ГРОМАДИ ТА ПОБУДОВА ШЛЯХІВ ДО 
ЙОГО ДОСЯГНЕННЯ 

4.1. Стратегічне бачення. 
Бородянська селищна об’єднана територіальна громада – інвестиційно 

приваблива, самодостатня громада Київщини, що розташована на перетині 
торгівельних та транзитних маршрутів з конкурентоспроможною 
економікою, що базується на розвитку бізнесу у сфері сільського 
господарства, екологічно чистому виробництві і зберіганні агропромислової 
продукції з глибоким ступенем переробки, а також потужній логістичній 
мережі.  

Громада забезпечує високу якість життя мешканців та є дружньою до 
ініціатив щодо розитку осбистості, підприємництва та активного дозвілля. Є 
мультикультурним осередком, туристично  привабливою своєю багатою та 
різноманітною історичною спадщиною.  
 

4.2.Стратегічні та операційні цілі. 
Таблиця 28.  

№ 
п/п 

Стратегічні 
цілі 

Операційні цілі Завдання  

1 Висока якість 
агровиробничої 
інфраструктури 

1.1.Забезпечення 
сталого розвитку 
громади 

1.1.1.Створити базу 
данихактивів громади 
1.1.2.Провести екологічний 
аудит 
1.1.3.Налагодити співпрацю 
з аграріями щодо 
використання сталих 
принципів розвитку 
1.1.4.Розробити комплексну 
цільову програму 
відновлення належного 
стану довкілля та 
запобігання шкідливого 
впливу на навколишнє 
природне середовище   

1.2.Створення і 
функціонування 
кластеру переробної  
промисловості 

1.2.1.Створити банк 
інвестиційних пропозицій 
1.2.2.Розробити та 
впровадити програму 
популяризації інвестиційних 
пропозицій 
1.2.3.Забезпечити 
функціонування 
мультимодального ХАБу для 



 

 

підтримки суб’єктів 
підприємницької діяльності 

1.3.Удосконалення 
логістичної мережі 

1.3.1.Розширити  
функціонування 
транспортних шляхів для 
забезпечення створення і 
функціонування кластеру 
переробної промисловості 
1.3.2.Розвивати 
авіаперевезення в рамках 
державно-приватного 
партнерства 
1.3.3. Забезпечити соціальні 
потреби кластеру переробної 
промисловостів рамках 
будівництва житлової та 
муніципальної 
інфраструктури 

2 Забезпечення 
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 
2.1.2. Провести будівельні 
роботи, капітальні та поточні 
ремонти закладів охорони 
здоров’я 
2.1.3. Впровадити 
механізмпопуляризації 
здорового способу життя 

2.2.Забезпечення 
всеохоплюючої та 
справедливої якості 
освіти 

2.2.1.Здійснити оптимізацію 
навчальних закладів 
2.2.2.Створити та 
забезпечити функціонування 
нового освітньо-
комунікаційного простору 
2.2.3.Створити умови для 
розвитку позашкільної 
освіти 

2.3. Забезпечення 
переходу до 
раціональних 
моделей споживання 
і виробництва 

2.3.1.Розробити програму 
енергозбереження та 
підвищення 
енергоефективності 
2.3.2.Впровадити 
енергоефективні та 
енергозберігаючі технології 



 

 

2.3.3.Розробити програму 
поводження з ТПВ та 
забезпечення приватного 
сектору населених пунктів 
сміттєвими баками  
2.3.4. Запровадити проекти 
переробної та відновлюваної 
енергетики  

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 
2.4.2.Сформувати та 
забезпечити доступ до 
власної статистичної бази 
данних 

2.5.Забезпечення 
організації дозвілля і 
відпочинку 

2.5.1.Розвивати спортивну 
інфраструктуру 
2.5.2.Впровадити механізм 
популяризації активного 
відпочинку і дозвілля 
2.5.3.Підвищити якість 
соціальної інфраструктури 
(маршрути та мережі 
громадського транспорту, 
освітлення, паркові зони, 
зони відпочинку та 
активного дозвілля) 

3 Промоція 
Бородянської 
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 
3.1.2.Отримати офіційний 
статус «Історична пам’ятка» 
для об’єктів пам’яток 
місцевого значення 
3.1.3.Створити реєстр 
майстрів народної творчості 
та ремесел і забезпечити 
необхідні умови для їх 
комунікації та передачі 
навичок молоді 
3.1.4.Створити базу даних 



 

 

аматорських колективів з 
пісенно-обрядової творчості  
3.1.5.Впорядкувати 
музейний фонд та розробити 
і впровадити проекти 
сучасних інтерактивних 
музеїв 
3.1.6.Створити необхідні 
механізми для популяризації 
історичної спадщини 
громади 

  3.2.Створення 
центрів місцевого 
розвитку на базі 
сільських закладів 
культури 

3.2.1.Провести 
інвентаризацію закладів 
культури 
3.2.2.Створити центри 
місцевої активності 
 

  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 
3.3.2.Створити 
різнопрофільний 
туристичний путівник по 
Бородянській ОТГ 
3.3.3.Впровадити 
інструментипопуляризації 
туристичних маршрутів та 
послуг  

 
РОЗДІЛ V. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ТА МОНІТОРИНГУ 

СТРАТЕГІЇ 
Ефективність впровадження Стратегії розвитку Бородянської селищної  

об’єднаної територіальної громади значною мірою залежатиме від 
скоординованості дій, їх послідовності та рівня відповідальності селищної 
ради, її виконкому, представників робочої групи та усіх небайдужих, хто 
матиме нагоду і бажання взяти участь у досягненні сформульованого бачення 
майбутнього територіальної громади. При цьому роль ініціатора, 
координатора впровадження, моніторингу та оцінки бере на себе сама 
громада – через виборні органи самоврядної влади.  



 

 

Моніторинг Стратегії здійснюється сектором місцевого розвитку 
виконавчого органу Бородянської селищної ради (далі – сектор) протягом 
усього періоду її впровадження.  

Моніторинг та оцінка здійснюються на основі систематичного збору 
інформації про стан реалізації запланованих завдань та цілей у ситуації, що 
змінюється. Збирання даних та систематичний їх аналіз має на меті оцінити:  

− відповідність до визначеного часу реалізації;  
− ступінь реалізації, закладених у документі продуктів та, водночас, 

досягнутих таким чином результатів;  
− запровадження змін до завдань у зв`язку зі змінами соціально-

економічних умов.  
Базову інформацію, що необхідна для визначення результатів 

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

- на три роки (2020–2022 р.р.);  
- на три роки (2023–2025 р.р.).  
План заходів з реалізації Стратегї на перший пріод (2020-2022 роки) 

розробляється та затверджується не пізніше, ніж до 01 березня 2020 року, на 
другий період (2023-2025 роки) – розробляється та затверджується не 
пізніше, ніж до 01 жовтня 2022 року. 

Система індикаторів відображена у тексті Стратегії. Її зміст, зокрема, 
передбачає визначення очікуваних результатів, що мають якісний характер. 
Останні оцінюються за доступними джерелами інформації та, за 
необхідності, шляхом соціологічних і експертних досліджень.  

На основі опрацювання звітних матеріалів сектором готується 
аналітичний документ – звіт про виконання Стратегії, який має бути 
щопівроку поданий на сесію селищної ради для затвердження.  

При потребі сектором може ініціюватись створення тимчасової робочої 
групи з метою координації підготовки звіту щодо оцінки Стратегії, яка може 
вказувати на необхідність внесення змін з врахуванням нових обставин.  

Основний принцип оновлення Стратегії – діяльність відповідно до 
процесів першої редакції документу, що підготовлена на основі широкої 
участі мешканців громади. Скажімо, жоден з видів діяльності, що має 
здійснюватися відповідно до зазначеної редакції, не може бути виключений з 
наступної.  

Іншим важливим принципом є акцент на аналізі змін і стану реалізації 
Стратегії розвитку громади, також уміння робити висновки та вносити 
корективи. Це робить можливим впевненість у встановлених пріоритетах або 
в добре продуманих рішеннях, що спрямовані на зміни. Крім того, це тягне за 
собою усунення випадковості проектів. 

В роботі з підготовки Стратегії особлива увага зверталася на 
усвідомленні того, що щорічне узгодження з соціальними партнерами 
пріоритетів дозволяє представити пропозиції щодо проектів від усіх 
бажаючих взяти участь у реалізації Стратегії. Участь соціальних партнерів 



 

 

дозволятиме враховувати під час внесення змін до Стратегії волю, ідеї та 
інтереси груп, які є представницькими для територіальної спільноти.  

Кількість показників у Стратегії оптимізована – аби не зменшувати 
можливості управління, але водночас мати можливості для об`єктивного 
оцінювання. Причому вони спираються на переважно місцеві джерела: дані 
досліджень, звіти виконкому, інформацію місцевих органів державної влади, 
територіальних органів центральних органів державної влади (насамперед, 
казначейської служби, податкової, Пенсійного фонду), звіти суб`єктів 
господарювання, матеріали в ЗМІ, Інтернет-ресурсах, зокрема – соціальних 
мережах. За можливості отримана інформація співставлятиметься з даними 
державної статистики. Це дає можливість порівнювати локальні показники 
громади із загальнодержавними та міжнародними. Разом із тим Стратегія 
передбачає появу власної, муніципальної статистики. 

Важливим індикатором є врахування в процесі розробки щорічного 
бюджету проектів Стратегії, а також формування на основі Стратегії 
інвестиційних програм та проектів місцевого розвитку, зокрема – програми  
соціально-економічного розвитку та галузевих програм. Проекти, включені 
до Стратегії відповідно до визначених завдань, користуватимуться 
пріоритетним правом на фінансування за рахунок бюджетних коштів. Зміни 
до Стратегії вноситимуться за результатами моніторингу її впровадження на 
основі запропонованих індикаторів.  

Моніторинг здійснюватиметься щопівроку. Його результати 
оприлюднюватимуться на засіданнях виконавчого комітету селищної ради, 
розглядаються і обговорюються на засіданнях профільної комісії і виносяться 
на розгляд сесії селищної ради та висвітлюються на офіційному веб-сайті 
Бородянської селищної ради.  

 
 
Секретар ради                                              Т.П. Баскакова 

 


