
Стратегія розвитку Бобриці
на 2015 -2019 роки  

БОБРИЦЬКИЙ СІЛЬСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «РОЗВИТОК І БЛАГОУСТРІЙ»



Розробка стратегії для населеного пункту  

ФУНДАМЕНТ

АНАЛІЗ
СИТУАЦІЇ

МЕТА

ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ

ВІДПОВІДАЛЬНІ, СТРОКИ,

ПОКАЗНИКИ КОНТРОЛЮ



Так ми розробляли Стратегію розвитку 
с.Бобриця протягом чотирьох місяців



Наша історія – історія вільних людей. Бобриця заснована 
у  1648 році, козацька митниця. Ніколи не було кріпацтва.



Бобри – символ села, близькість з природою.
Екологічна чистота. Максимальна площа лісу.  





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  -
дороги



Cлабкі сторони

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

• Невеликий розмір бюджету,  мало джерел 
доходу

• Відсутність регулярної комункації між  
новими жителями села щодо суспільних 
проблем

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

• 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 
закинутих 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)



Можливості    

• 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»



Загрози зовнішні

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

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



Бобриця –
дружнє арт-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.

Мета стратегії

#казковеселоБобриця

Місія села 



Наші цінності

• Духовність
• Законність
• Безпека
• Культура
• Творчість

• Екологічність



Напрямки/завдання   

•Безпека 3

•Природа і ми 3

•Спорт і відпочинок 2

•Інфраструктура 11

•Благоустрій 10

•Духовність та культура 3

•Фінансова спроможність 2

Мета   



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



Природа і ми. Чистий ліс.

Цілі Критерій
результату

Дати Відповідаль
ні

Примітки

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

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 Т.
О.

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



Природа і ми. Дикі тварини, птахи. 

Цілі Критерій 
результату

Дати Відповідал
ьні

Примітки

Знайти консультанта-зоолога, 
орнітолога 

Контракт на 
постійну основу 

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, ін-
формація у газеті

Вересень 
2015

А.
С.

Вивчити ситуацію з бродячими 
собаками, знайти рішення

Ситуація більш 
контрольована, 
знайдено домівки 
для бродячих собак  
- приюти (?), 
стерилізація тварин 
-

Серпень
2015

Т.

Дикі тварини та птахи – рівноправні мешканці с.Бобриця, популяція –згідно 2018 рік



Мешканці с.Бобриця та гості активно займаються кінним туризмом, 
коні – частина всіх масових заходів, всі мешканці с.Бобриця знають про 
кінну спеціалізацію



Музей Бобриці модернізовано: створено віртуальний музей, проводяться
інтерактивні заходи за участю мешканців села, туристи з Києва відвідують музей, 
проводяться лекторії

Бібліотека - сучасний культурно-інформаційний центр та літературний клуб, де 
відбувається обмін інформацією, зустрічі мешканців села з цікавими людьми, 
поетичні вечори і презентація нових книжок.

Клуб перетворено у сучасний культурний центр, де відбуваються події різних 
напрямків – кіно-покази, лекторії, навчання, майстер-класи та концерти. Діють 
гуртки для дітей.



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

Працює інфраструктура для водних видів спорту на першому озері.



Ярмаркова площа – «жива», (регулярно?) – базар, кожної неділі в сезон –
тематичні ярмарки. Центр тяжіння громади.

З 7 ранку до 9 вечора в с.Бобриця можна придбати свіжу випічку, випити 
кави. Ранок в центрі пахне хлібом.                                                                                                   



Від вїзду зі сторони Жорновки до світлофору у смт Білогородка та 
в’їзду до м.Боярка ідеальне безпечне дорожнє покриття.

Село має сучасні навігаційні позначки, кирилиця + латиниця. Гості села 
легко пересуваються нашими вулицями.



Бобриця має легкоатлетичний стадіон з біговою доріжкою

Аптека покриває потреби с.Бобриця, Жорнівка. ФАП працює у 
режимі 24\7. Є адмінбудівля. 



Діти с.Бобриця з 2 до 6 років усі ходять у дитячий садок. Один з 
критеріїв вибору місця для життя в нашому селі.

На в’їзді до с.Бобриця є достатньо великий магазин з необхідним 
асортиментом. Магазин – великий платник податків, реєстрація в 
c.Бобриця.



Відкритий храм. Збільшилася кількість відвідувачів. Центр спілкування. 
Є бажання заходити просто так.

В с.Бобриця є можливість розмістити до 40 чол одночасно для 
проведення заходів (тренінги, семінари і тп). 



Село живиться від двох\трьох незалежних джерел енергопостачання, 
у випадку аварій – автоматичне переключення. 

100% території села мають можливість підключення та укладання 
договору з Київобленерго



Зручне пішохідне сполучення у селі. Пішки хочеться ходити. Нових 
6,6 км тротуарів.

с.Бобриця – велосипедна «Мекка» в 16 км від Києва, початкова 
«точка» для довгих веломаршрутів по області. 10,5 км 
велодоріжок по території сільради.



6 перехресть з рухом колом. Облаштовані клумби всередині.

В с.Бобриця працюють нові стандарти забудови, кожне 
будівництво погоджується у сільраді. Село має власне 
концептуальне обличчя.



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.



Облаштовані мінімум 2 оглядових майданчики, що є місцевими 
туристичними зонами 



Набережна зона – місце для ранкових пробіжок і вечірніх 
прогулянок. «Парк бобрів» – місцева пам’ятка



Фонтан та сквер – частина обліку села. 
Місця «тяжіння» вечірніх прогулянок.



Всі вулиці мають енергоефективне освітлення.

Архітектурна підсвітка надає характерний  вигляд нічному 
селу.



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.



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.



Всі рухи по території записуються та 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.



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





Якщо у вас є питання 
звертайтеся

Тамара Сухенко –
tamara.sukhenko@gmail.com

https://www.facebook.com/tamarasuk
henko?fref=ts

Роман Іваненко -
3840201@gmail.com

https://www.facebook.com/profile.ph
p?id=100005589665330&fref=ts

Група Казкове село Бобриця

https://www.facebook.com/groups/68
1681688587209/?fref=ts

Сайт громади

http://www.bobrytsya.kiev.ua

https://www.facebook.com/tamarasukhenko?fref=ts
mailto:3840201@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005589665330&fref=ts
https://www.facebook.com/groups/681681688587209/?fref=ts
http://www.bobrytsya.kiev.ua/

