
Стратегія розвитку населеного пункту – основа 
функціонування і бюджетного процесу

Бобриця -2015



Вихідні дані

• Початок – осінь 2014 року

• Населений пункт – село Бобриця, К-Святошинського р-ну Київської обл.

• Зареєстровано 700 жителів, фактично проживає 2,5 тис.

• Власне приміщення сільради – відсутнє

• Наявні об’єкти інфраструктури – школа 1-го ступеня, приміщення, в якому 
знаходяться будинок культури, бібліотека і фельдшерсько-акушерський пункт, 
комунальне підприємство (у власності 1 б\в трактор і причеп)

• Бюджет села за 2014 р - 850 тис. грн. 

• Вільних земель в межах населеного пункту немає (відсутнє джерело можливого 
покращення інфраструктури)

• Ініційована і проведена Стратегічна сесія – 6 робочих зустрічей по півдня (протягом 
2 місяців), 20 учасників (представники громади, депутати, працівники сільради, 
комунального підприємства, настоятель храму)

#казковеселоБобриця



Ключові результати за 9 місяців 

1. Розроблено Стратегію розвитку населеного пункту

2. Збільшено бюджет села з 850 тис. грн. у 2014 р. до 3,5 млн грн. у 2015 р.

3. Розроблено та затверджено "Правила благоустрою"

4. Реалізовано роздільний збір сміття – 1 етап

5. Перший "Том Соєр Фест" у травні 2015 р. 
створено перші 5 об’єктів стріт-арту

6. Оновлено бібліотечний фонд
книги + підписка на нові регулярні видання, комп’ютер, принтер, інтернет, меблі

7. Прийнята Програма стерилізації безпритульних тварин

8. Проведено першу ярмарку місцевих виробників (К-Святошинський район)

9. Відселення родини учасника АТО з аварійної будівлі, збір коштів і ремонт в новій 
будівлі силами громади

10. Громадські слухання по змінам до Генплану, замовлено проект змін до Генплану
адаптація "механічної схеми" населеного пункту до потреб громади

#казковеселоБобриця



Ключові результати за 9 місяців 
11. Перший концерт класичної музики в церкві

(відкриття храму як культурного центру громади

12. Встановлено 17 камер відеоспостереження по ключовим розв'язкам і дорогам, 30-денне 
збереження даних, табло онлайн

13. Благоустрій

облаштовано нову зупинку громадського транспорту

висаджено близько 100 дерев (3-5 річних платанів, горобини, берез тощо)

облаштовано перші 30 соток газону, закладений сквер

14. Оновлено технічну базу для благоустрою території

куплено трактор з навісним обладнанням і причепом

газонокосарки, мотокультиватор, мотокоси та інше обладнання для комунального підприємства

нова спеціалізована брендована уніформа для працівників 

15. Збільшено у 6 разів бюджет комунального підприємства 

з 76,000 грн в 2014 році до 580,000 грн в 2015 році

16. Комунальне підприємство надає платні послуги населенню

близько 100 договорів по 100 грн\міс - прибирання територій загального призначення + платний 
вивіз побутового сміття

#казковеселоБобриця



Ключові результати за 9 місяців 

17. Середні зарплати в комунальному підприємстві  збільшено
з 1,200 грн\міс у 2014 р.  до 4,100 грн\міс у 2015 р.

18. Створено канали комунікації
газета громади (наклад 2 тис примірників), дошки оголошень в ключових місцях і на зупинках 
громадського транспорту, група в фейсбук (600 учасників), веб-сайт громади, соціальні події

19. У першому півріччі 2015 року доходи (оплата праці) працівників сільради виросли у 1,7 раза

20. Розроблено «Проект детального планування центральної частини села»
як база для проектування будівництва дитячого садка, громадського центру, приміщення 
муніципалітету, інших об’єктів благоустрою

21. Розроблено «Проект по влаштуванню зупинок громадського транспорту» (8 зупинок)
проведений конкурс архітекторів по дизайну конструкцій на зупинках

22. Розроблено «Проект змін до дорожньої інфраструктури» 
Зокрема, влаштування пішохідних переходів, підсвітки над ними, перехресть з рухом колом, 
обмежувачів швидкості 

23. У травні 2015 р. проведено перший турнір з тріатлону «Bobrytsya cross-country triathlon cup»
більше 100 учасників

#казковеселоБобриця



10 причин чому вдалося
• Стратегічний підхід 

• намріяли спільне майбутнє та діємо для реалізації цього бачення тут і тепер. Мрій глобально – дій локально

• Реалізовано партнерство – влада, громадськість, підприємці

• Покращено горизонтальні зв’язки між жителями села

• Більше взаємодії та інтеграції між жителями, особливо посилено зв’язки нові жителі – корінні мешканці

• Змобілізували актив громади. Нові жителі еволюціонували зі стану «жителі спального району» в стан 
«громадян села»

• Ефективні комунікації

• Різні канали комунікації – нові та традиційні медіа: газета, соціальні мережі, соціальні події, дошки 
оголошень, сайт

• Партисипативний підхід 

• жителі ініціюють проекти та беруть участь у їх реалізації

• Вміння працювати в команді

• Навички активу команди – глобальне бачення, лідерство, креативність, проактивність та патріотизм

• Майдан – як каталізатор процесів змін та індикатор ціннісної спорідненості 

• Місцева влада повірила і підсилювала процес

• Наявність ресурсів для підтримки
• час, компетенції, фінансова підтримка

#казковеселоБобриця



Стратегічна сесія – навіщо?

• Щоб домовитися та вирішити 

• куди йдемо 

• яким шляхом

• які спільні цінності 

• які є ресурси та які необхідно знайти

• хто йде з нами

• який план дій

• хто відповідальний

• як подолаємо ризики

• чіткий графік виконання

#казковеселоБобриця



Структура процесу 
стратегування

• Аналіз ситуації 

• Бачення майбутнього

• Місія

• Цінності

• Стратегія -
позиціонування

• План дій



Створення групи розробників

• Структура групи для стратегічної сесії

• Представники  влади

• Громадськості 

• Підприємці

• Якісний склад 

• формальні та неформальні

лідери громади, експерти, 

громадські активісти

• люди, що готові інвестувати

свій час в розбудову громади

#казковеселоБобриця



Оцінка ситуації: сильні сторони  

• Бобриця є територіальною 
одиницею з сільською радою 
(самоврядуванням) 

• Багаті природні ресурси: поряд 
каскад озер, ліси, річка

• Існує церква, молодша школа для 
дітей, магазин, дитячий 
майданчик, футбольний 
майданчик

• Краєзнавчий історичний музей
• Жителі ентузіасти 
• Чисте село
• Декілька об’єктів стріт-арту 

• Гарна локація відносно м.Києва
та чудові краєвиди 

• Центр села потенційно 
гармонійно організований, усі 
адміністративні будівлі поруч

• Відсутність промислових зон та 
об'єктів, які забруднюють 
природне середовище

• Розроблено та затверджено 
правила благоустрою

• Відносно гарна інфраструктура  
- центральні дороги

#казковеселоБобриця



• Інфраструктура: відсутність дитячого 
садочку,  середньої школи 2-го ступеню

• Невеликий розмір бюджету,  мало 
джерел доходу

• Відсутність регулярної комунікації між  
новими жителями села щодо 
суспільних проблем

• Низький соціальний капітал: довіра, 
зв’язки між людьми, визначеність та 
дотримання норм та правил спільноти

• Відсутня «пішохідна» інфраструктура, 
селом незручно пересуватись

• Благоустрій – на початковому етапі 
впровадження на рівні села

• Безпека – недостатня 
• Центральна частина села недостатньо 

організована для суспільного життя, багато
занедбаних територій

• Генплан – просто «легалізована нарізка 
землі», не враховує потреби людини

• Низька громадська активність
• Низька архітектурна цінність забудови –

домінування непрозорих парканів
• Неоднорідний соціальний склад. Три різні 

сегменти жителів з різними інтересами  (це 
одночасно і можливість)

Оцінка ситуації: слабкі сторони  

#казковеселоБобриця



• Залучення інвестицій під проекти
• Збільшення наповнення бюджету / 

нові податки
• Зростання цін на землю
• Розвиток (реєстрація) бізнесу в селі
• Реєстрація фактично проживаючих 

«киян»
• Нові території, розвиток земель – 700 

нових незабудованих ділянок – нові 
мешканці з відповідним доходом

• Стати кращим місцем для життя за 
межами м.Києва

• Рекреаційний бізнес
• Розвиток туризму – не шкодити 

природі і поповнювати бюджет
• Введення податку на нерухоме 

майно
• Збільшення земельного податку
• Борги по земельному податку, які 

сплатять власники ділянок
• Збільшення надходжень від 

оренди землі
• Укладення угод населенням на 

прибирання територій загального 
використання з КП «Бобриця»

Оцінка ситуації: можливості 

#казковеселоБобриця



• Смута в країні
• Укрупнення громад, ризик приєднання до більших населених пунктів 

(Білогородка, Боярка), втрата самостійності 
• Корупція
• Втрата автентичності
• Кримінал
• «Дикі» туристи, мисливці
• Нові сміттєзвалища 
• Багатоповерхова забудова

Оцінка ситуації: загрози зовнішні

#казковеселоБобриця



Визначення спільних цінностей громади

• Духовність 
• Законність
• Безпека
• Культура
• Творчість

• Екологічність

#казковеселоБобриця



Бобриця –
дружнє арт-еко-село, що
поєднує сучасну
інфраструктуру та природу
заповідного лісу, де
громада дбає про кожного
мешканця, комфортне і
безпечне життя для нас та
наших дітей в
майбутньому.

#казковеселоБобриця

Визначення місії населеного пункту



Бачення: банк ідей –напрямки діяльності 

#казковеселоБобриця



Від «банку ідей» до завдань та плану дій 

• Безпека 3 

• Природа і ми 3

• Спорт і відпочинок 2

• Інфраструктура 11

• Благоустрій 10

• Духовність та культура 3

• Фінансова спроможність 2

Для досягнення 
мети визначено 34 

завдання за 7 
напрямами:

Всього                                              34



Ліс (Білогородка -Боярка та хутір Ковбасин-Ярове) чистий від сміття, створені 
умови для підтримання його у такому стані на постійній основі 

Дикі тварини та птахи – рівноправні мешканці с.Бобриця, популяція –згідно 
затвердженій кількості

#казковеселоБобриця

Приклад візуалізації та формулювання цілей по 
різним напрямкам



Бобриця має щорічно 3 спортивних змагання згідно офіційних 
графіків (тріатлон +рибалка + велосипед). 

Працює інфраструктура для водних видів спорту на першому озері.

Приклад візуалізації та формулювання цілей по 
різним напрямкам



Увесь  рух по території записується, записи зберігаються  протягом 1 
тижня. Працює 20 камер на основних дорогах та перехрестях.

Працює місцевий інспектор з безпеки («шериф»). Організована 
безпека пересування дітей дорогами села, контролюється швидкість.

Приклад візуалізації та формулювання цілей по 
різним напрямкам



В с.Бобриця діють «Правила благоустрою», що забезпечують чистоту 
та охайність території. Правила виконуються всіма жителями.
Впорядкована цивілізована схема сортування та вивозу побутових 
відходів. Організовано 3 місця з контейнерами для збирання 
сортованого сміття.
Кожен  має свій контейнер, з якого централізовано двічі на тиждень 
збирається сміття.

Приклад візуалізації та формулювання цілей по 
різним напрямкам



Реалізація окремих завдань «ярмаркова площа», «сквер», «фонтан», 
«архітектурна підсвітка», «влаштування пішохідних зон» потребує 
комплексного проекту реконструкції центральної частини. 
Це близько 4 га охайної, сучасної суспільної території, включно з парком 
навколо школи.

Приклад візуалізації та формулювання цілей по 
різним напрямкам



Бобриця – сучасне арт-село, арт-центр масштабу країни. Щорічно 
проводяться скульптурні пленери та мистецькі фестивалі. Парк 
скульптури європейського масштабу.

«Казкове село Бобриця” – це Бренд, що ідентифікується на 
українському рівні.

Приклад візуалізації та формулювання цілей по 
різним напрямкам



Цілі Критерій
результату

Дати Відповідаль
ні

Примітки

Провести аудит забруднень в лісі Звіт, місця Лютий А., К.

Провести переговори з Боярським 
ЛДС та К-Святошинським лісництвом

Визначити чим 
допоможуть

Березень Р.
О.

Заходи по прибиранню
а) громадські
б) лісове господарство 

План заходів 12 квітня О.
Т.

Взяти участь в акції 
«Зробимо Україну 
чистою»  25 квітня

Визначити заходи по громадському 
контролю за дотриманням правил, в 
т.ч. рейди та штрафування

План заходів Березень А.
О.

Донести інформацію
про відповідальність, 
цільові рейди

Включити в редакційний план газети 
та на сайт матеріали на тему 
«навколишнє середовище»

Редакційний 
план на рік 

Січень Т. Матеріали по напряму 
«Природа і ми» в 
кожному номері 
газети та на сайті

Ліс (Білогордка -Боярка та хутір Ковбасин-Ярове) 
чистий від сміття, створені умови для підтримання 
його у такому стані на постійній основі 

Квітень 2015

Так був сформульований план дій по цілям. Приклад:  
напрямок – природа, завдання - чистий ліс.



Цілі Критерій 
результату

Дати Відповідал
ьні

Примітки

Знайти консультанта-зоолога, 
орнітолога 

Контракт на постійній 
основі 

Лютий 2015 А.
С.

Визначити перелік тварин, які будуть 
заселені (збільшена популяція) у 
Бобрицю (лебідь, качка, лелека, білка, 
дика коза, олень і т.д.)

Перелік, кількість, 
експертний висновок  

Березень 
2015

А.
С.

Розробити умови для утримання
популяції у визначеній кількості

Рекомендації
експерта

Березень 
2015

А.
С.

Провести інформаційну кампанію Показчики (знаки)
встановлено, у газеті

Вересень 
2015

А.
С.

Вивчити ситуацію з бродячими 
собаками, знайти рішення

Ситуація більш 
контрольована, 
знайдено домівки 
для бродячих собак  -
притулки,  
стерилізація тварин  

Серпень
2015

Т.

Дикі тварини та птахи – рівноправні мешканці с.Бобриця, популяція –згідно 
затвердженій кількості

2018 рік

Так був сформульований план дій по цілям. 
Приклад:  напрямок – природа, завдання – дикі 
тварини та птахи – рівноправні мешканці села.



Довести розмір річного бюджету с.Бобриця у цінах 2015 року 
до 10 млн грн. 
За 2015-19 рр. залучити до місцевого бюджету та витратити 
на розвиток і утримання інфраструктури села 34 млн грн. З 
2015 року – аудит видатків місцевого бюджету та КП.

2014 рік

• 850 тис. грн.

2015 рік

• 3,4 млн. грн.

•10 млн. грн. 2019 рік



Фінансові джерела виконання Стратегії розвитку с.Бобриця 2015-19



Реалізація стратегії. Що зроблено



КЕЙС 1 

“ЕКО – БОБРИЦЯ”

1.КАРТА ЗАБРУДНЕНЬ – ГЕНЕРАЛЬНИЙ 
ПЛАН СЕЛА  

2. ДЖЕРЕЛА ЗАБРУДНЕНЬ 

70% 

БУДІВЕЛЬНЕ СМІТТЯ 

30% 

ТУРИСТИЧНЕ СМІТТЯ 

3. ПРИБИРАННЯ  - ГРОМАДОЮ

4. ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЮ, ПЛАТНІ 
ПОСЛУГИ КП “БОБРИЦЯ”, 
РОЗДІЛЬНИЙ ЗБІР ВТОРИННОЇ 
СИРОВИНИ

5.МОНІТОРИНГ НОВИХ ЗАБРУДНЕНЬ 



КЕЙС 2 

“АРТ – БОБРИЦЯ”

1.АРТ КУРАТОР  - ХУДОЖНИКИ - ОБ’ЄКТИ – “ТОМ 
СОЙЕР ФЕСТ” - ПРЕСА 

2.СЮЖЕТИ – ТЕРМІНИ - МАТЕРІАЛИ  

3.БЮДЖЕТ  - ІНДИВІДУАЛЬНІ ДОНОРИ – ЗБІР 
УЧАСНИКІВ  (75-80)

4.НОВІ ОБ’ЄКТИ 



2.ЗУПИНКИ

3.ПЕРЕХРЕС
ТЯ

1. ПЛОЩА

КЕЙС 3

“АРХІТЕКТУРНИЙ АУДИТ  
ГЕНПЛАНУ”



Веб-сайт громади с.Бобриця

Сучасні комунікації – нові канали



Створено групу в Facebook
«Казкове село Бобриця» – 602 учасника



Газета «Наша Бобриця»: вийшло 5 номерів, 
тираж 2000 екз. 



Громадське обговорення стратегії розвитку села 
Бобриця на 2015-2019 роки – більше 100 учасників

Обговорюємо стратегію – отримали кредит 
довіри від громади



Організовано декілька заходів з прибирання 
території – ініціатива «знизу» 

Соціальні події формують спроможну громаду



Перший благодійний ярмарок - гаражний розпродаж –
зібрано близько  7000 грн на допомогу мобілізованому

Соціальні події формують спроможну громаду



Провели ярмарок місцевих виробників 

Соціальні події формують спроможну громаду



«Том Соєр Фест» - партисипативне мистецтво: створюємо 
музей соціального мистецтва під відкритим небом 

Діти, творчість – цінності соціальних подій 



Спортивні змагання - Bobritsya cross-country triathlon cup 2015

Спортивне село 



Реалізовано 1 етап роздільного збору вторсировини для 
переробки: пластик, скло, макулатура, батарейки. 

Чисте село 



Фандрайзинг: зібрано кошти – 109,000 грн на ремонт 
будинку мобілізованого. Аварійну будівлю в центрі села 
знесено, ділянка – під парк. 

Допомога мобілізованим 



Спільна допомога мобілізованим від 
громади



Влаштована вільна бібліотека для обміну 
літературою

Стратегія малих справ - бук-кросінг



Проекти до реалізації в 2015 році



Медіа про нас

• http://www.5.ua/suspilstvo/Mona-Liza-Leonardo-da-Vinchi-ziavylas-na-parkani-79000.html
• http://vikna.stb.ua/2015/05/06/art-selo-mona-liza-na-silskomu-parkani/
• http://tv.112.ua/112_minut/utrennee-shou-112-mynut-vipusk-ot-06052015-226711.html
• https://www.youtube.com/watch?v=nTfpr1TG4iA – Громадське tv
• http://www.1plus1.ua/video/alpiyske-selische-po-ukrayinski-u-15-ti-kilometrah-vid-kiyeva.html

http://www.5.ua/suspilstvo/Mona-Liza-Leonardo-da-Vinchi-ziavylas-na-parkani-79000.html
http://vikna.stb.ua/2015/05/06/art-selo-mona-liza-na-silskomu-parkani/
http://tv.112.ua/112_minut/utrennee-shou-112-mynut-vipusk-ot-06052015-226711.html
https://www.youtube.com/watch?v=nTfpr1TG4iA
https://www.youtube.com/watch?v=nTfpr1TG4iA
http://www.1plus1.ua/video/alpiyske-selische-po-ukrayinski-u-15-ti-kilometrah-vid-kiyeva.html


Якщо у вас є питання 
звертайтеся до 
розробників кейсу

Тамара Сухенко –

tamara.sukhenko@gmail.com

Роман Іваненко - 3840201@gmail.com

Група Казкове село Бобриця

https://www.facebook.com/groups/6816816
88587209/?fref=ts

Сайт громади

http://www.bobrytsya.kiev.ua

mailto:tamara.sukhenko@gmail.com.ua
mailto:3840201@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/681681688587209/?fref=ts
http://www.bobrytsya.kiev.ua/

