
 

 

Додаток до листа  

 
Економічна характеристика 

Смт Бородянка – інвестиційно привабливий та самодостатній 
населений пункт Київщини, з конкурентоспроможною економікою та 
потужною логістичною мережею, який розташований на перетині 
торгівельних та транзитних маршрутів. 

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. 

Селище забезпечує високу якість життя мешканців та є дружнім до 
ініціатив щодо розитку особистості, підприємництва та активного дозвілля.          
Є мультикультурним осередком, туристично  привабливим своєю багатою та 
різноманітною історичною спадщиною.  

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. 

Селище Бородянка займає територію 1600,0000 га.   
Основні землекористувачі: 
сільськогосподарські підприємства (всього земель у власності і 

користуванні) – 140,2167 га; 
громадяни, яким надані землі у власність і користування – 834,1220 га; 
заклади, установи, організації – 74,3609 га; 
промислові та інші підприємства – 58,8385 га; 
підприємства та організації транспорту, зв’язку – 30,8189 га; 
частини, підприємства, організації, установи, навчальні заклади 

оборони – 1,0109 га; 
лісогосподарські підприємства – 1,0000 га; 
водогосподарські підприємства – 7,0000 га; 
спільні підприємства, міжнародні обєднання і організації з участю 

українських, іноземних юридичних та фізичних осіб – 0,0275 га га; 
підприємства, що повністю належать іноземним інвесторам – 3,9286 га; 



 

 

землі запасу та землі, не надані у власність та постійне користування в 
межах населеного пункту (не надані в тимчасове користування) – 448,6760 
га. 

Станом на 01.01.2019 року чисельність наявного населення селища 
Бородянка становила 12 952 особи.  

Демографічний (віковий) склад (кількість осіб): 
0-5 років – 116 осіб; 
6-17 років –1608 особи; 
18-35 років – 4384 особа; 
36-55 років – 3532 особи; 
Старші 55 років – 3312 осіб.  
Щільність населення складає 81 особа на 1 кв. кілометр.   
Статевий склад населення характеризується перевагою чисельності 

жінок над чоловіками. Кількість чоловіків складає 6256 тис. осіб (48 %), 
жінок – 6696 тис. осіб (52 %). 

Структура Бородянської селищної ради VII скликання (об’єднаної 
територіальної громади) з 01 червня 2020 року представлена в Таблиці 1. 

Таблиця 1 
№ 
з/
п 

Найменування посади Кількість 
штатних 
одиниць  

Керівництво 

1. Селищний голова  1 
2. Заступник селищного голови з питань діяльності 

виконавчих органів  
2 

3. Секретар ради 1 
4. Керуючий справами (секретар) виконкому  1 
5. Староста 8 
6. Діловод  7 

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

Відділ  фінансів 
1. Начальник відділу  1 
2. Головний спеціаліст 2 

Сектор місцевого розвитку 
1. Завідувач сектору  1 
2. Головний спеціаліст  

 
1 



 

 

Земельний відділ 
1. Начальник відділу  1 
2. Головний спеціаліст  2 

Відділ з питань житлово-комунального господарства, транспорту, 
благоустрою,  техногенно-екологічної безпеки, цивільного захисту та 

надзвичайних ситуацій 
1. Начальник відділу   1 
2. Головний спеціаліст  1 
3. Спеціаліст І категорії  1 

Відділ містобудування та архітектури  
1. Начальник відділу   1 
2. Головний спеціаліст  2 

Сектор з питань соціального захисту населення 
1. Завідувач сектору  1 
2. Головний спеціаліст  1 

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

(з повноваженнями інспектора праці) 
1 

3. Діловод  1 
Загальний  сектор 

1. Завідувач сектору  1 
2. Головний спеціаліст  1 

Сектор з питань комунікацій та інформаційної політики 
1. Завідувач сектору  1 
2. Спеціаліст І категорії з програмного забезпечення 1 

Архівний сектор 
1. Завідувач сектору  1 
2. Головний спеціаліст 1 

Юридичний відділ 
1. Начальник відділу  1 
2. Головний спеціаліст 2 

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

 
1 

Відділ з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень, реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань: 
1. Начальник відділу – державний реєстратор  1 
2. Головний спеціаліст – державний реєстратор  

 
2 



 

 

Відділ освіти (з правом юридичної особи): 
1. Начальник відділу  1 
2. Головний спеціаліст 2 

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

Служба у справах дітей (з правом юридичної особи): 
1. Начальник служби – начальник відділу   1 
2. Головний спеціаліст з юридичних питань 1 
3. Провідний спеціаліст 2 

Відділ-центр надання адміністративних послуг: 
1. Начальник відділу – адміністратор  1 
2. Адміністратор  2 

Господарча  служба 
1. Прибиральник службових приміщень (смт Бородянка) 1,5 
2. Прибиральник службових приміщень  

(с Дружня) 
0.5 

3. Прибиральник службових приміщень  
(с Н.Гребля) 

0.5 

4. Прибиральник службових приміщень 
(с Н.Корогод) 

0.5 

5. Прибиральник службових приміщень  
(с Дмитрівка) 

0.5 

6. Прибиральник службових приміщень  
(с Пилиповичі) 

0.5 

7. Прибиральник службових приміщень  
(с Мирча) 

0.5 

8. Прибиральник службових приміщень  
(с Шибене) 

0.5 

9. Прибиральник службових приміщень  
(с Нове Залісся) 

0.5 

11. Опалювач (с Дмитрівка, с Шибене, с Мирча) 3 
12. Водій 1 
 Всього: 83.5 

 
Щодо бюджету селища, повідомляємо, що уточнений план по доходам 

станом на 31.07.2020 року наведений в Таблиці 2. 
Таблиця 2 

Доходи бюджету Уточн.річн. 
план, грн 

Податкові надходження , в т.ч. 102317800,00 
Податок та збір на доходи фізичних осіб 51880000,00 
Податок на прибуток підприємств   50000,00 



 

 

Рентна плата та плата за використання інших природних 
ресурсів  

1848900,00 

Акцизний податок 11213000,00 
Податок на майно  3081500,00 
Плата за землю 19324000,00 
Єдиний податок з юридичних осіб  927300,00 
Єдиний податок з фізичних осіб  13187900,00 
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, 
у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за 
попередній податковий (звітний) рік дорівнює або 
перевищує 75 відсотків`  

760000,00 

Інші податкові надходження   45200,00 
Неподаткові надходження , в т.ч. 1508700,00 
Доходи від власності та підприємницької діяльності   225700,00 
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 
господарської діяльності  

1268000,00 

Інші неподаткові надходження   15000,00 
Офіційні трансферти   73050727,00 
  176877227,00 

 
Структура видатків бюджету (прогноз) станом на 31.07.2020 року, 

зазначено в Таблиці 3. 
Таблиця 3 

Галузь План з 
урахуванням 

внесених змін, 
тис.грн 

Державне управління  18 944,1 

у т.ч. утримання ОМС 18 944,1 

Освіта 125 908,2 

Соціальний захист 767,0 

Культура і мистецтво 6 296,8 

Економічна діяльність 7 989,5 
ЖКГ 15 073,0 
Інша діяльність 780,9 
Інші субвенції з місцевого бюджету 19 986,4 
Всього видатків (загальний + спеціальний фонд) 195 745,9 

 
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» - КВЕД 16.10 лісопильне та стругальне виробництво 

(основний); 
ПП «КОРАЛ-ДИЗАЙН» - КВЕД 32.99 Виробництво іншої продукції, н. 

в. і. у. (основний); 
ТОВ «БАЛІС» - КВЕД 10.20 перероблення та консервування риби, 

ракоподібних і молюсків (основний) ; 
ТОВ «АЛЮПОЛ» - КВЕД 24.42 виробництво алюмінію (основний); 
ТОВ «АЛЬФАПРЕС ІНТЕР» - КВЕД 18.12 Друкування іншої продукції 

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

 Станом на 01.07.2020 року в Бородянській ОТГ налічується                         
68 багатоквартирних житлових будинків, з них: 3-ОСББ та 3 – ЖБК. 

Комунальна інфраструктура селища: 15 котелень, 64,5 км водоповідних 
мереж,  35,9 км каналізаційних мереж, 1 каналізаційна очисна споруда,  1 
водопровідна очисна споруда,  13 свердловини, 6,6 км теплових мереж,  4 
каналізаційно-насосні станції,  1 водонапірних вежі та інші об’єкти житлово-
комунального господарства та інфраструктури. 

Утримання та експлуатацію  даного 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 відділення – 35 
ліжок; неврологічне відділення – 25 ліжок; дитяче відділення – 15 ліжок; 
хірургічне відділення – на 40 ліжок; гінекологічне відділення – 15 ліжок; 
пологове відділення – 20 ліжок; відділення  анестезіології та інтенсивної 
терапії – 6 ліжок; 

- 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 (виготовлення та ремонт 
взуття, одягу, техніки, меблів, технічне обслуговування автомобілів, послуги 
перукарень, салонів краси, ломбардів, ритуальні послуги  та ін.). 

Мережеві торгівельні заклади: «Фора» - 2од., «АТБ - маркет», «Єва», 
«Червоний Маркет», «Простор»,«Аврора», «Цархліб» - 3 од.,                  
«Кулинічі» - 2 од., «Вацак», «П’ятачок», «Наша Ряба» – 3 од., 
«Тридцяточка», «Водафон», «Київстар», «ЖЖук», «Київ-Хліб», «Єрмоліно». 

Об'єкти ринкового господарства: ТЦ «Вокзальний», ТЦ «Універмаг», 
ТЦ «Дока» в смт Бородянка. 

Організації, що займаються організацією святкових заходів та 
подорожей – 7 од. 

В смт Бородянка функціонує 3 відділення АТ «Ощадбанк»,                       
2 відділення АТ КБ “ПриватБанк”,1 відділення АТ “Райффайзен Банк 
Аваль”, 1 відділення АТ “Креді Агріколь Банк”.  

Відділення поштового зв’язку та достаки: АТ «Укрпошта» – 2 
відділення, ТОВ «Нова пошта» – 2 відділення,  кур’єрська служба «ІнТайм» – 
1 відділення, ТОВ «Джаст Ін» – 1 відділення, транспортна компанія «SAT» – 
1 відділення. 

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. 
 
Комунальні установи і заклади Бородянської селищної ради: 
КП БСР «Бородянське УЖКГ»; 
КО БСР «Благоустрій – Бородянка»; 
КП БСР «Бородянкатепловодопостачання»; 
КО БСР «Регіон – Бородянка». 
Служби та установи, розміщені на території селища:  
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). 


