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Перелік скорочень
SWOT–аналіз – аналіз сильних, слабких сторін, а також сприятливих можливостей і загроз.
АПК – агропромисловий комплекс.
АРР – агенція регіонального розвитку.
АТО – адміністративно-територіальна одиниця.
ВВП – валовий внутрішній продукт.
ВРП – валовий регіональний продукт.
ЄС – Європейський Союз.
ЖКГ – житлово-комунальне господарство.
ЗУ – Закон України.
МСБ – малий та середній бізнес.
МТД – міжнародна технічна допомога.
НУО – неурядова організація.
ОДА – обласна державна адміністрація.
ОМС – органи місцевого самоврядування.
РГ – робоча група.
РДА – районна державна адміністрація.
ТПВ – тверді побутові відходи.

2

ЗМІСТ

1.1.
1.2.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
5.
6.

Вступ
Довідкова інформація та мета розробки Стратегії
Підхід, методика та процес підготовки Стратегії
Загальна інформація про Бобрицю
Головні чинники та напрямки розвитку
Аналіз середовища PESTЕL
Результати SWOT - аналізу розвитку села
Місія та стратегічне бачення розвитку Бобриці
Стратегічні та операційні цілі й завдання
Впровадження та моніторинг реалізації стратегії розвитку
Узгодженість Стратегії розвитку Бобриці до 2019 року з
програмними та стратегічними документами

4
5
7
8
8
10
12
13
25
26

3

ВСТУП
1.1. ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ ТА МЕТА РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ
Стратегія розвитку Бобриці до 2020 року розроблено відповідно до прийнятої методології
стратегічного управління територіальним розвитком, складовими якої стали національні правові
та нормативні документи, зокрема, Стратегія сталого розвитку «Україна - 2020», схвалена
Указом Президента України від 12 січня 2015 року №5/2015, Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів», Закон
України «Про засади державної регіональної політики», з урахуванням Державної стратегії
регіонального розвитку України на період до 2020 року, Стратегія розвитку Київської області на
період до 2020 року та спираючись на інші законодавчі та нормативні акти України. При розробці
Стратегії розвитку було враховано також політичні рішення Уряду щодо реформування
регіонального розвитку.
Головною метою розроблення Стратегії розвитку Бобриці до 2020 року є формування
довгострокових цілей територіальної громади, бачення сталого розвитку села в умовах
децентралізації та процесів добровільного об’єднання громад, спільно з реалізацією завдань
кардинального покращення якості життя мешканців Бобриці через модернізацію та розбудову
інфраструктури, комплексну зміни системи управління населеним пунктом, формування
конкурентоспроможності місцевої економіки, інвестиційної привабливості, ефективне
використання наявних ресурсів громади та реалізацію узгоджених інтересів влади, громади та
бізнесу. Щорічні Програми соціально-економічного розвитку приймаються виключно в межах
реалізації довгострокових цілей, що містяться в Стратегії розвитку. Мінімальний горизонт
планування в зазначеному документі – 5 років. Відповідно, до кінця 2019 року має бути
розроблена і прийнята наступна Стратегія розвитку с.Бобриця на термін не менше 5 років.
Необхідність підготовки та прийняття Стратегії викликана зміною соціально-економічної
ситуації, як в Україні, так і в регіонах, ухваленням у 2013 році Закону України «Про внесення
змін до Бюджетного кодексу України», яким визначено нові підходи до фінансування проектів
та програм регіонального розвитку, значним збільшенням доходів місцевих бюджетів і появою
відповідних повноважень і можливостей.
Робота над Стратегією розвитку розпочато у вересні 2015 року. Основною формою роботи
над проектом документу стало проведення засідань Робочої групи. Процес стратегічного
планування відбувався у режимі максимальної відкритості, а його зміст та результати доступні
широкій громадськості села. Громадські обговорення Стратегії розвитку та щорічні звіти щодо її
виконання – невід’ємна складова реалізації документу.
Основними, принциповими розділами документу Стратегії розвитку є обґрунтування
Стратегічного бачення розвитку Бобриці, місії та цінностей розвитку села, аналіз факторів
впливу SWOT, визначення стратегічних пріоритетів, стратегічних та оперативних цілей сталого
розвитку, узгодження Стратегії розвитку з регіональними стратегіями, впровадження та система
моніторингу.
У процесі актуалізації Стратегії розвитку Бобриці до 2020 року, здійснювалось методичне
забезпечення, експертний аналіз даних та результатів досліджень, отриманих під час здійснення
процесу планування, забезпечувалось надання консультацій з питань, які належать до різних
аспектів стратегічного планування.
Реалізація Стратегії полягатиме у формуванні комплексної системи завдань, які базуючись
на розумінні поточної ситуації та рівня розвитку села, який зможе забезпечити досягнення
стратегічного бачення та створення регіону сталого розвитку, у якому гармонійно
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поєднуватимуться інноваційна промисловість, екологічне сільське господарство, висока якість
людського капіталу та безпечне довкілля.

1.2. ПІДХІД, МЕТОДИКА ТА ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ СТРАТЕГІЇ
Стратегічне планування – системний шлях до управління змінами й досягнення
консенсусу в громаді, а також створення спільного бачення економічного майбутнього розвитку
громади, творчий процес визначення проблем та погодження реалістичних цілей, завдань та
проектів, здійснення яких вирішить ці проблеми.
Стратегічне планування – інструмент об’єднання громади, бізнесу та місцевої влади для
створення публічно-приватних партнерств, що має позитивний вплив на місцевий діловий клімат
та конкурентне становище громади, а також на вирішення інших питань, пов’язаних з рівнем
життя всіх громадян.
Розробка Стратегії розвитку с.Бобриця базується на основних принципах 1:
Партнерство - передбачає проведення різних консультацій, спрямованих на розбудову
консенсусу, а також на обґрунтовані очікування громади від владних структур. До участі в
ухваленні рішень й розробці стратегічних цілей запрошено всі зацікавлені сторони представників влади, наукових установ, підприємців та громадянського суспільства;
Життєздатність – забезпечує розвиток порівняльних переваг, визначених за результатами
SWOT-аналізу (розбудова можливостей, котрі послаблюють гостроту вад і проблем). Крім того,
для виявлення синергії між вадами та загрозами, що загрожує життєздатності (для ризикменеджменту), застосовується матриця слабких сторін та загроз;
Інтеграція - забезпечує активну участь усіх зацікавлених сторін села. Інтеграція як
багатомірний план розвитку пріоритетних секторів та напрямів діяльності забезпечує усунення
конфліктів та негативних впливів, а також забезпечує зосередження на сумісності та синергії
заходів;
Інновація – виступає у ролі індикатора проектів та стосується, головним чином,
запропонованого підходу та як найефективнішого використання наявних ресурсів;
Інституційна пам'ять - базується на результатах, досягнутих при розробці попередніх
стратегічних документів.
Субсидіарність - визначає стратегічні заходи, починаючи з найнижчого рівня (на основі
потреб місцевої громади), із використанням ресурсів регіонального розвитку.
Стратегічне планування - ефективний інструмент системного менеджменту, процес, який
має тривати безперервно, оскільки середовище, як і сам об’єкт планування, постійно змінюються.
Це спосіб руху до абсолютного бачення, упродовж якого досягається сталий розвиток
територіальної громади.
Процес формування стратегії розвитку села можна представити як ряд кількох
послідовних етапів: організація роботи, проведення стратегічного аналізу, прогнози,
моделювання сценаріїв та здійснення стратегічного вибору, розробка плану дій (цілі, завдання),
громадське обговорення та ухвалення Стратегії, моніторинг та впровадження Стратегії розвитку.
У процесі розробки Стратегії розвитку дуже важливим є етап організаційного
забезпечення. Саме від нього залежить адекватність та якість самого процесу. На цьому етапі
формується центральний орган стратегічного планування - Робоча група, якій громада делегує
право та наділяє відповідальністю за формулювання й прийняття стратегічних рішень щодо її
майбутнього. Робоча група є легітимним робочим органом, діяльність якого поширюється на весь
період планування. Крім цього, на першому етапі відбувалося залучення місцевих експертів, які
беруть участь у підготовці аналітичних матеріалів для Стратегії, а також повне організаційне та
інформаційне забезпечення процесу.
1
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На етапі стратегічного аналізу учасники проекту виконали аналіз середовища PESTEL та
оцінку внутрішніх та зовнішніх факторів впливу за методом аналізу SWOT, тобто перевірку того,
1) як сильні сторони підсилюють використання можливостей; 2) як сильні сторони блокують
загрози; 3) як слабкі сторони блокують використання можливостей та 4) як слабкі сторони
підсилюють загрози. Результатом цієї роботи стало виявлення ключових сильних та слабких
сторін, а також ключових можливостей, які можна використати для сталого розвитку.
По тому, наступним кроком у методології стратегічного планування стало формулювання
візії населеного пункту. Візія містить обриси стратегічних пріоритетних сфер та слугує базовою
формулою для стратегії сталого розвитку. У ході роботи над візією Бобриці було сформульовано
та обґрунтовано місію села та перелік базових цінностей громади, на яких будується Стратегія
розвитку.
Завершальним кроком етапу стратегічного аналізу та водночас першим й стратегічно
найважливішим кроком етапу планування стало здійснення стратегічного вибору. Аналіз
виявлених ключових факторів впливу на траєкторію розвитку дав можливість виявлення
стратегічних напрямів економічного розвитку, здійснення стратегічного вибору та декларування
цих стратегічних пріоритетних напрямків розвитку села.
Завершальним етапом процесу є створення системи реалізації Стратегії с.Бобриця
моніторингу, оцінювання та актуалізації.
За потреби документ може бути доповнений іншими напрямами розвитку, які у
подальшому громада визначить, як ключові.
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2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО с. БОБРИЦЯ
Перші відомості про село Бобриця з’являються у Х-ХІ століття, як про територію де жили
поляни. Бобриця була частиною Київської Русі. Тут, уздовж річок Віта та Бобриця, проходила
найвідоміша лінія оборони київської землі – Змієві вали.
1648 рік - офіційна дата заснування села як адміністративної одиниці «слобода Бобриця».
Основу його мешканців складали утікачі з Речі Посполитої, а також козацько-гайдамацькі загони
- опришки. Землі належали Київському Золотоверхому Михайлівському монастирю, що
підтверджено універсалом гетьмана Мазепи 20 серпня 1699 року.
Вільна земля: в ті часи Приірпіння було краєм вільних козаків. Над Ірпенем сформувалися
Білогородська, Боярська, Мотовилівська, Борщагівська, Гостомельска, Макарівська, Привальска
та Ясногородська сотні.
Символ села - походження назви походить від «бобер», адже у річках поблизу були великі
популяції бобра.
Дані про с.Бобриця на 2016 рік:

-

-

Бобриця - село, центр сільської ради.
Площа населеного пункту - 766 га.
Площа території села - 150 га.
Населення – за пропискою 740 осіб, фактично проживає понад 2000 осіб.
Кількість дворів - 428.
День села - 14 жовтня Храмове свято.
Освіта - початкова школа 1го ступеня.
Медичні заклади - фельдшерського-акушерський пункт.
Духовність - церква Пресвятої Богородиці.
Заклади культури - Будинок культури, музей етносу та історії Бобриці, бібліотека
У селі Бобриця відкрита садиба-галерея сучасного українського художника Володимира
Слєпченка, народного художника України, члена Національної спілки художників
України, професора, академіка.
Працює комунальне підприємство «Бобриця».
Кількість робочих місць – 50.
Кількість платників податків – 28 підприємств.
Кількість дітей дошкільного віку – 100 осіб.
Кількість дітей шкільного віку – 140 осіб.
Через Бобрицю проходить два маршрути громадського транспорту – 749 та 824. В день
перевозять понад 300 осіб.
Протяжність доріг обласного значення – 5 км (вулиці Козацька, Шевченко, Лісна).
Протяжність доріг місцевого значення – 40 км.
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3. ГОЛОВНІ ЧИННИКИ ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ
3.1. АНАЛІЗ СЕРЕДОВИЩА PESTЕL
Аналіз середовища PESTЕL2 (табл. 1) внутрішніх факторів та використання потенціалу
села було проведено за наступними категоріями:
- Політичні фактори;
- Економічні фактори;
- Соціально-культурні фактори;
- Юридичний та правовий контекст;
- Навколишнє середовище;
- Технології та транспорт.
Таблиця 1
Аналіз середовища PESTЕL
Політичні фактори
1. Децентралізація – можливість по збільшенню фінансового і адміністративного
ресурсу.
2. Наявність лобістського ресурсу на рівні районної та обласної рад, у Київській
обласній державній адміністрації.
3. Новий склад Верховної Ради – можливість позитивних змін для повноважень
місцевих рад.
4. Прогноз – осінь 2017 р. вибори до місцевих рад, питання щодо збереження
автономності у прийнятті рішень у зв’язку з укрупненням громад.
Економічні фактори
1. Факт 2015 рік бюджет Бобрицької сільради, доходи – 2,5 млн.грн.
Основні джерела – єдиний податок, плата за землю (в т.ч. оренда), збір за використання
природних ресурсів.
Кількість платників податків (крім плати за землю) – 40.
ТОП-10 платників формують 75% доходів місцевого бюджету.
Кількість роботодавців на території Бобрицької сільради, платники ПДФО (офіси чи
виробництво) – 12.
2. Новий місцевий податок - податок на нерухоме майно (1% встановлено Бобрицькою
сільрадою на 2016 рік). Прогноз на 2016 рік – до 300 тис.грн.
3.
Комунальне підприємство «Бобриця» має дефіцитний бюджет. Дефіцит
покривається Бобрицькою сільрадою. Факт 2015 року: загальні доходи 750 тис.грн, в т.ч. 600
тис.грн. – дотація і плата за послуги Бобрицькою сільрадою.
Соціально-культурні фактори
1. Населення – 740 зареєстровано, фактично проживає більше 2 тис. осіб.
2

Стратегія розвитку Київської області до 2020 року (28)
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Потенційні жителі (власники незабудованих земельних ділянок у межах села 1620),
садові товариства – більше 800 ділянок.
2. Інфраструктура базова, незадовільна:
- Школа – деталі (початкова 1-го ступеня, 20 учнів, 4 викладача)
- Будинок культури - зал на 135 місць, діють 3 гуртка - театральний, музичний,
танцювальний. Народний фольклорний колектив «Співучі голоси»
- Церква – кількість прихожан 60 осіб. Церковна Воскресна школа - 30 дітей
3. Релігійний склад населення (православні християни – основна категорія, протестанти
– оціночно10%).
4. Засоби комунікації - газета «Наша Бобриця», наклад 2000, кожні 2 місяці; сайт
громади www.bobrytsya.kiev.ua, група в Facebook.
Юридичний \ правовий контекст
1. Генеральний план с.Бобриця недосконалий, доопрацювати Генплан а також додатки:
- модель перспективного розвитку с.Бобриця;
- схема архітектурно-ландшафтної організації с.Бобриця (максимально
зазначити вимоги щодо нового будівництва на території села, контроль над
будівництвами).
2. «Правила благоустрою і утримання території сільської ради с.Бобриця»
- прийняті сільрадою у 2015 р., в т.ч. механізм контролю через
повноваження що надає КУАП. Фактично не виконується 90% населення.
3. Територіально-адміністративна реформа – загроза приєднання до гіршої, але
крупнішої одиниці. Відповідь – добровільне об’єднання з рівноправними сусідами. Треба
завершити у 2016 році.
Навколишне середовище:
1. Природнє середовище:
- два стави на річці Бобриця (разом біля 80 га);
- ліс навколо села (526 га), постійно зменшуються;
- річка Ірпінь з заходу;
- луки (70 га);
- пасовища (2 га).
2. Населені пункти – сусіди:
с. Білогородка (10 тис.), м. Боярка (35 тис.), с. Забір’я (1 тис.), с. Жорнівка (0,5 тис.), с.
Лука (0,3 тис.), с.Княжичі (1 тис.). Стан інфраструктури сусідів – незадовільний, джерело
проблем.
3. Відстань до Києва - 16 км, потенційна нова окружна – відстань 5 км. (с. Бобриця –
всередині нового кільця).

Технології, транспорт
1. Інтернет, провайдери: Музтелеком (до 100 мБіт/с), Укртелеком (до 100 мБіт/с).
Параметри 40 % проникнення, 80 % охвату (від забудованої території).
2. Відеоспостереження на території: 14 камер, проект – 20 камер.
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3. Схема організації електропостачання. Потужності ЛЕП 380 кВ від РП Тарасівка. ЛЕП
380 кВ від РП Музичі (хутір Ковбасин). На Ковбасині розташована прохідна ТП ( при
аварійних відключенях є можливість перемикати ЛЕП 380 кВ). Можливий варіант аварійного
перемикання від кабеля 380кВ Бобриця-парк.
4. Енергозберігаючі технології у освітленні території - відсутні.
5. Централізоване водопостачання, каналізація – відсутні.
6. Транспорт – два маршрути до м. Київ, періодичність – 15-20 хв. Охоплення
територіальне транспортними послугами (5 хв. до зупинки пішки) – 50% території.

3.2. SWOT-АНАЛІЗ
На основі соціально-економічного аналізу визначено такі сильні й слабкі чинники (сторони)
та можливі зовнішні впливи (можливості та загрози) на подальший соціальний та економічний
розвиток Бобриці.

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

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 – «Ми»
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

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Слабкі сторони
Неоднорідний соціальний склад.
Мінімум три різні сегменти жителів з
різними інтересами, цінностями
Відсутність регулярної комункації між
жителями села щодо громадських
проблем
Низький соціальний капітал: довіра,
зв’язки між людьми, визначеність та
дотримання норм та правил
спільности
Низька громадська активність
Низька кваліфікація виконавців
Відсутня «пішохідна» інфраструктура,
селом незручно пересуватись
Низька архітектурна цінність забудови
– домінування непрозорих парканів
Духовність, культура – мінімальний
приорітет для мешканців
Благоустрій – на початковому етапі
впровадження на рівні села
Безпека – недостатньо організована
Інфраструктура: відсутність дитячого
садочку, середньої школи 2-го
ступеню
Недиверсифікований бюджет, мала
кількість джерел доходів
Багато закинутих територій, відсутній
чіткий план розвитку нових територій
Проект Генплану недосконалий
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Можливості

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Неоднорідний соціальний склад.
Мінімум три різні сегменти жителів з
різними інтересами, цінностями
Відсутність регулярної комункації між
жителями села щодо громадських
проблем
Низький соціальний капітал: довіра,
зв’язки між людьми, визначеність та
дотримання норм та правил
спільности
Низька громадська активність
Низька кваліфікація виконавців
Відсутня «пішохідна» інфраструктура,
селом незручно пересуватись
Низька архітектурна цінність забудови
– домінування непрозорих парканів
Духовність, культура – мінімальний
приорітет для мешканців
Благоустрій – на початковому етапі
впровадження на рівні села
Безпека – недостатньо організована
Інфраструктура: відсутність дитячого
садочку, середньої школи 2-го
ступеню
Недиверсифікований бюджет, мала
кількість джерел доходів
Багато закинутих територій, відсутній
чіткий план розвитку нових територій
Проект Генплану недосконалий

Загрози

•
•

•
•
•
•
•

Смута в країні
Адміністративно-територіальна
реформа, ризик приєднання до
більших населених пунктів
Корупція
Втрата автентичності
Деградація населення
Кримінал, приїжджі, поганий стан
інфраструктури сусідніх територій
«Дикі» туристи, мисливці
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3.3.

МІСІЯ ТА СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ РОЗВИТКУ с.БОБРИЦЯ

Стратегічне бачення (візія) - це спільне, погоджене на основі консенсусу, уявлення жителів села
про те, яким село має виглядати в майбутньому.
Візія відображає результат, якого громада прагне досягти в результаті реалізації Стратегії
розвитку. Вона спирається на основні характеристики села та стає головною ідеєю всього
процесу стратегічного планування. Компоненти візії: місія та цінності.
Місія: 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.
Цінності громади с.Бобриця:
• Духовність
• Законність
• Безпека
• Культура
• Творчість
• Екологічність
Важливим елементом сталого розвитку с.Бобриця є розуміння того, що розвиток населеного
пункту в заданому напрямку створює окрему економічну можливість для виробників продуктів і
послуг: наявність додаткової доданої вартості завдяки стратегічному позиціонуванню села.
Для просування бренду населеного пункту, формування певного стійкого іміджу ззовні, поруч з
назвою села використовується слоган «Природа.Спорт.Мистецтво.».
Для розробки та впровадження оперативних схем, планів та контрольних показників виконання
Стратегії виконання було визначено 9 груп завдань («Напрямки розвитку»):
Напрямки розвитку с.Бобриця:
•
•
•
•
•
•
•
•

«Безпека»
«Природа і ми»
«Спорт»
«Інфраструктура»
«Благоустрій»
«Духовність та культура»
«Розвиток громади»
«Фінансова спроможність»
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4. СТРАТЕГІЧНІ ТА ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ Й ЗАВДАННЯ3
Стратегічні
цілі

Операційні цілі
1. Чистий ліс

I. Природа і ми

2. Дикі тварини, птахи

3. Охорона природи

3

Завдання
• Провести аудит забруднень в лісі;
• Заходи по прибиранню;
Заходи по громадському контролю за дотриманням
правил, в т.ч. рейди та штрафування. Екопатруль;
• Встановити інформаційні стенди 10 шт.
«Бережіть ліс» на входах до лісу;
• Включити в редакційний план газети «Наша
Бобриця» та на веб-сайт матеріали на тему
«навколишнє середовище»;
• Ліс (Білогородка -Боярка та хутір КовбасинЯрове) чистий від сміття, створені умови для
підтримання його у такому стані на постійній
основі – травень 2017 року.
• Знайти консультанта-зоолога, орнітолога;
• Визначити перелік тварин, які будуть заселені
(збільшена популяція) у Бобриці (лебідь, качка,
лелека, білка, дика коза, олень і т.д.);
• Розробити умови для утримання популяції у
визначеній кількості;
• Провести інформаційну кампанію;
• Контроль кількості безпритульних собак:
• - стерилізувати та чіпувати тварин;
• - знайти можливості для створення притулку
(місцева ініціатива, цільові програми, гранти);
• - інформаційна кампанія щодо гуманного
поводження та потреби стерилізації;
• Дикі тварини та птахи – рівноправні мешканці с.
Бобриця, популяція – згідно затвердженій
кількості – до 2019 року.
• Підписання договору та технічного завдання на
створення національного природного парку, що
включає територію Бобрицької сільради;
• Обґрунтування на створення національного
природного парку, що включає територію
Бобрицької сільради, комунікація ключовим
державним органам;

Стратегія розвитку Київської області до 2020 року (40)
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4. Кінний туризм

II. Культура та духовність

1. Модернізація музею
етносу та історії

2. Модернізація
бібліотеки

3. Створення сучасного
громадського центру

• Створено
національний
природний
парк
«Приірпіння» - до 2018 року.
• Розробка концепції розвитку кінного туризму в
с.Бобриця (в межах проекту «Розвиток еко-та
агро-туризму дестинації «Бобриця»);
• с.Бобриця – місце для кінних прогулянок, кінного
спорту і т.д.;
• Мешканці с.Бобриця та гості активно
займаються кінним туризмом, коні – частина
всіх масових заходів, всі мешканці с.Бобриця
знають про кінну спеціалізацію – червень 2017
року.
• Створити віртуальний музей - відцифрувати
матеріали та розмістити на сайті;
• Публікувати матеріали з історії с.Бобриця в газеті
та на сайті;
• Встановити сигналізацію у приміщенні музею;
• Розробити проект реконструкції музею до
сучасного туристично-інформаційного центру;
• Реконструювати музей відповідно до сучасних
стандартів;
• Створення айдентики (сувенірна продукція,
поліграфія і т.п.);
• Музей
Бобриці
модернізовано:
створено
віртуальний музей, проводяться інтерактивні
заходи за участю мешканців села, туристи з
Києва відвідують музей, проводяться лекторії –
до 2018 року.
• Регулярно оновлювати бібліотечний фонд,
інформувати жителів про нові надходження;
• Змінити формат бібліотеки на сучасний;
• Адаптувати графік роботи бібліотеки до потреб
жителів села, провести опитування;
• Збільшити поінформованість про комп'ютерне
забезпечення бібліотеки;
• Провести зустрічі з письменниками, поетами або
презентації книжок видавництвами
• Бібліотека - сучасний культурно-інформаційний
центр та літературний клуб, де відбувається
обмін інформацією, зустрічі мешканців села з
цікавими людьми, поетичні вечори і презентація
нових книжок – до 2018 року.
• Розробити проект ремонту будівлі. Погодити
субвенцію на проведення робіт;
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на базі Будинку
культури

4. Арт село

III.

Спорт та відпочинок

Створення
рекреаційного центру

• Провести ремонт приміщень будинку культури,
бібліотеки, школи;
• Розробити програму заходів на 2016 рік,
включаючи (кінопокази, лекції, навчальні заходи,
майстер-класи тощо);
• Перевести школу 1 ступеня в нове приміщення.
Вільні приміщення реконструювати під нові
задачі;
• Клуб перетворено у сучасний громадський центр,
де відбуваються події різних напрямків – кінопокази, лекторії, навчання, майстер-класи та
концерти. Діють гуртки для дітей – до 2018 року.
• Арт-резиденція (місце для відпочинку та праці
митців, що перетворюють село на музей
сучасного мистецтва під відкритим небом);
• Агенція з урбаністики, виставка-продаж садовопаркової скульптури та інших мистецьких
об’єктів благоустрою для продажу;
• Том-Сойєр Фест;
• Скульптурний симпозіум. Парк скульптури;
• Бобриця - місце для життєдіяльності та
відпочинку “агентів змін” - спеціалістів з
територіального розвитку
та благоустрою
(архітектори, громадські діячі, проектні
менеджери, діячі культури та митці) до 2018
року.
• Створена аквазона на озері 1 (каное, байдарки),
пляж, волейбол;
• Bike–camp, Бобриця – початок велосипедного
маршруту;
• Чемпіонта України з тріатлону/Bobritsya triathlon
cup;
• Турнір зі спортивної рибної ловлі;
• Розробка концепції розвитку велотуризму в
с.Бобриця (в межах проекту «Розвиток еко-та
агро-туризму дестинації «Бобриця»);
• Бобриця має щорічно 3 спортивних змагання з
офіційних графіків. Працює інфраструктура для
водних видів спорту на 1 озері – до 2018 року.
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1. Центральна площа

IV.

Інфраструктура

2. Гарні автодороги

3. Громадський
транспорт

• Закінчити будівництво площі;
• Будівництво ярмаркових рядів;
• Напрацювати ідеї регулярних недільних ярмарок
(як-то квіткова кожну першу неділю місяця і тд.);
• Сформувати базу учасників;
• На центральній площі пахне кавою і свіжою
випічкою;
• Згідно проекту детального планування закінчено
благоустрій центральної частини (4 га);
• Фонтан збудувати;
• Центр – єдиний сучасний публічний простір
реалізований згідно кращих світових стандартів.
Центральна площа – «жива», щонеділі в сезон –
тематичні ярмарки. Центр тяжіння громади –
до 2018 року.
• Проект (кошторис) поточного ремонту доріг
«Боярка-Київ - Чоп» від 0 до 7,3 км, «Бобриця Жорнівка» від 0 до 4,9 км. Внесення в план
Київоблавтодора на 2016р.;
• Поточний ремонт доріг «Боярка-Київ - Чоп» від 0
до 7,3 км,
• «Бобриця - Жорнівка» від 0 до 4,9 км.;
• Перелік
вулиць
для
(спів)фінансування
будівництва доріг з місцевого бюджету на 2016-19
рр.;
• Схема транспортного руху в Генеральному плані;
• Проект дороги від центру до нової частини
с.Бобриця;
• Будівництво дороги від центру до нової частини
с.Бобриця;
• Від в’їзду зі сторони Жорнівки до світлофору у
смт Білогородка та в’їзду до м.Боярка ідеальне
безпечне дорожнє покриття – до 2018 року.
• Подати проект будівництва майданчиків зупинок
на фінансування до ФРР (інші джерела);
• 11 нових зупинок по вул.Леніна - Білогородській;
• Реконструкція інших зупинок по території
с.Бобриця;
• Транспортне забезпечення нових масивів;
• Бобриця має сучасну комфортну мережу зупинок
громадського транспорту – до 2018 року;
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4. Спортмістечко

5. Муніципальні
приміщення

6. Амбулаторія,
аптека

7. Дитячий садок,
освіта

• Включити в проект реконструкції території
навколо школи;
• Виділити в натуру майданчик, підготувати,
висадити навколо дерева, кущі;
• Будівництво
(волейбольний/баскетбольний
майданчик + workout зона);
• Передбачити приміщення для спортклубу у
муніципальній будівлі по вул.Шкільній;
• Бобриця має спормістечко біля школи (футбол +
волейбол + баскетбол + воркаут) – до 2018 року.
• Зробити проект муніципальних будівель під
службове житло;
• Передбачити в проекті будівлі на площі
приміщення під муніципалітет;
• Бобрицька громада має приміщення для надання у
службове користування працівникам медицини,
освіти зокрема. Сільрада розташовується в
новому приміщенні – до 2019 року.
• Зробити проект муніципальної будівлі по
вул.Шкільній (біля сільради);
• Передбачити приміщення для медичного закладу
(амбулаторії) у муніципальній будівлі по
вул.Шкільній;
• Передбачити
приміщення
аптеки
у
у
муніципальній будівлі по вул.Шкільній;
• Будівництво;
• Аптека покриває потреби с.Бобриця, Жорнівка.
• Сучасна амбулаторія працює у режимі 24\7,
надає базові послуги відповідного високого рівня –
до 2019 року.
• Очищення та виділення земельної ділянки;
• Проект будівництва + обґрунтування приміщення
дитсадок + школа 1-го ступеня;
• Подання проекту до Фонду регіонального
розвитку;
• Будівництво;
• Діти с.Бобриця з 2 до 6 років усі ходять у дитячий
садок та до 10 років до школи. Один з критеріїв
вибору місця для життя в нашому селі – до 2018
року.
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8. Супермаркет, базар

9. Храм – центр
спілкування

10. Розміщення туристів

11. Енергозабезпечення

• На розі вул.Білогородської і Садової діє щоденний
базар;
• На розі вул.Білогородської та Садової діє центр
послуг;
• В с.Бобриця є достатньо великий магазин з
необхідним асортиментом. Магазин – великий
платник податків, реєстрація в с.Бобриця. Базар
працює щоденно – до 2018 року.
• Проведення
регулярне
відкритих
концертів/репетицій;
• Благоустрій території (в межах реконструкції
центральної частини);
• Бобрицький храм – популярне місце, має
відкритий характер, велику кількість прихожан,
в т.ч. з сусідніх населених пунктів – до 2018 року.
• Проект в другій черзі реконструкції (можливо
інше місце);
• Розробка концепції розвитку зеленого туризму в
с.Бобриця (в межах проекту «Розвиток еко-та
агро-туризму дестинації «Бобриця»);
• Аудит поточних можливостей по розселенню
гостей села;
• Організація роботи перших 10 садиб;
• Проект спа-копмлексу;
• В с.Бобриця є можливість розмістити до 100 чол
одночасно для проведення заходів (змагання,
тренінги, семінари і тп). Сусідні населені пункти
мають схожі можливості – до 2018 року.
• Аудит поточної схеми енергозабезпечення.
Переговори з Київобенерго;
• Проект
енергозабезпечення
з
аварійним
переключенням;
• Аудит наявних потужностей трансформаторів,
визначення місць для встановлення нових;
• Реалізація аварійного переключення між різними
джерелами (лініями) електроенергії;
• Реалізація програми по 100% електрифікації
с.Бобриця;
• Село живиться від двох\трьох незалежних
джерел енергопостачання, у випадку аварій –
автоматичне переключення. 100% території
села мають можливість підключення та
укладання договору з Київобленерго – до 2019
року.
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12. Навігація селом за
євростандартом

13. Каналізація та
водогін

V.

Благоустрій

1. Тротуари – частина
інфраструктури

2. Велосипедні доріжки

• Визначити перелік і місця для встановлення;
• Замовити та встановити;
• Google maps – деталізувати межі села, дороги та
вулиці;
• Село має сучасні навігаційні позначки, кирилиця +
латиниця. Гості села легко пересуваються – 2018
рік.
• Проект – центральна частина;
• Проект – вздовж озер;
• Будівництво центральної частини;
• Схема включення в колектор (чи локальні
споруди);
• В с.Бобриця функціонує каналізація в центральній
частині і вздовж озер, що забезпечує чисту воду.
В центральній частині села є водогін – до 2019
року.
• Проект облаштування тротуарів (пішохідних
доріжок) включити до Генплану;
• Збудувати першу чергу – від в’їзду до с.Бобриця
до вул.Садової (поворот до центру);
• Будівництво другої черги («шарніри» центральна частина);
• Будівництво 3-ї черги;
• Зручне пішохідне сполучення у селі. Пішки
хочеться ходити. Нових 6,6 км тротуарів – до
2019 року.
• Схема велосипедного руху - включити до
Генплану;
• Виділити смуги велосипедних доріжок на
автомобільних дорогах, де це можливо в межах
села;
• Збудувати першу чергу – від в’їзду до с.Бобриця
до вул.Садової (поворот до центру);
• Збудувати велосипедні доріжки з різним
покриттям згідно проекту (друга черга);
• Розробка концепції велотуризму в с.Бобриця (в
межах проекту «Розвиток еко-та агро-туризму
дестинації «Бобриця»);
• с.Бобриця – велосипедна «Мекка» в 16 км від
Києва,
початкова
«точка»
для
довгих
веломаршрутів по області. 10 км велодоріжок по
території сільради – до 2017 року.
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3. Стандарти забудови

4. Чистота території
села

• Розробити додаток до Генплану «Схема
архітектурно-ландшафтної
організації
с.Бобриця»;
• Довести до населення с.Бобриця вимоги щодо
стандартів забудови (парканів, кольорових гам,
матеріалів та озеленення);
• Провести роз’яснювальну роботу з власниками
«критичних» наявних парканів по можливості
коректив;
• Провести другий етап роз’яснювальної роботи з
власниками «критичних» наявних парканів по
можливості коректив;
• Конкурс на краще оформлення фасадної частини
ділянки;
• В с.Бобриця працюють нові стандарти забудови,
кожне будівництво погоджується у сільраді.
Село має власне концептуальне обличчя – до 2018
року.
• Довести до кожного «Правила благоустрою»
(друк, роздача), закріпити розмежування;
• Збільшити кількість договорів з 80 до 250;
• Регламент прибирання територій загального
користування в КП «Бобриця» (регулярність,
таймінг, стандарти якості і тп);
• Провести роботу з населенням по озелененню
фасадів ділянок;
• Кожен двір має індивідуальний контейнер для
сміття;
• Фіксація
порушень
Правил
благоустрою,
комунікаційна кампанія;
• В с.Бобриця діють Правила, що забезпечують
чистоту та охайність території. Правила
виконуються
всіма
жителями.
Третину
бюджету комунального підприємства оплачують
жителі – до 2017 року.
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5. Сортування сміття

6. Оглядові майданчики

7. Набережна, «парк
бобрів»

8. Сквери громадські

• Регулярно доводити до населення с.Бобриця
інформацію
про
сортування
сміття
та
необхідність окремого сортування по деяким
видам сміття;
• Довести кількість майданчиків для роздільного
збору до 7 по території с.Бобриця;
• Мати два контейнери для збору сміття біля
кожного будинку (один – для сортованого, інший
для побутового);
• Впорядкована цивілізована схема сортування та
вивозу побутових відходів – до 2017 року.
• Визначити місця (біля озер, в долину р.Ірпінь
зокрема);
• Вирішити земельні питання (виділення, міна і тд).
Внести зміни в Генплан;
• Розробити та затвердити проекти, приблизні
кошториси;
• Облаштувати майданчики;
• Облаштовані мінімум 2 оглядових майданчики,
що є місцевими туристичними зонами – до 2019
року.
• План благоустрою навколо озер – включити у
Генплан. Проект землевідводу;
• Проект будівництва замовити, впорядкувати
земельні питання;
• Реалізація (будівництво);
• Набережна зона – місце для ранкових пробіжок і
вечірніх прогулянок. «Парк бобрів» – місцева
пам’ятка– до 2019 року.
• Програма «сквери Бобриці». Визначити в
кожному «хуторі» сквер, зробити ескізні проекти.
Реалізувати;
• Сучасні сквери – частина позиціонування села як
комфортного
населеного
пункту.
Місця
«тяжіння» вечірніх прогулянок в кожній окремій
частині– до 2018 року.
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9. Освітлення

10. Генеральний план

VI. Безпека:

1. Безпечно
пересуватись
пішоходам

2. Централізоване
відеоспостереження

• Реалізація проекту реконструкції освітлення в
центральній частині;
• Проект освітлення всіх вулиць, що мають
технічну можливість;
• Будівництво мережі освітлення;
• Архітектурна підсвітка – частина обліку села.
Реалізувати перші об’єкти;
• Всі вулиці мають енергоефективне освітлення;
• Архітектурна підсвітка надає характерного
обліку нічному селу – до 2019 року.
• Проект Генерального плану, зміни;
• Громадські слухання, наступне затвердження;
• Реєстр земель с/г призначення на території
Бобрицької с\р. Погодження плану робіт по
організації виробництва продукції на цих землях;
• Реєстр земель під можливі інвестиційні проекти.
Погодження плану розвитку об’єктів для
монетизації бюджету;
• Генеральний план моделює майбутнє с.Бобриця –
до 2017 року.
• Обмеження швидкості по селу 60 км/год.
Встановити знаки;
• На
вул.
Старокозацькій-Білогородській
встановити електронний вимірювач швидкості,
мигаючі світлофори, освітлення;
• «Лежачі поліцейські» сучасного формату перед
пішохідними переходами по вул. Старокозацькій
і Білогородська;
• Пішохідні переходи. Визначити місця. Позначити
на дорожньому полотні і знаками;
• Розроблена і затверджена схема пішохідного руху
в Генеральному плані села;
• Пішоходи вільно і безпечно пересуваються
територією села – до 2017 року.
• Монтаж ще кількох відеокамер (з 14 до 20 шт.);
• Монітори спостереження вивести на всі можливі
пункти охорони (приватні, попередньо – 3) та
купити монітор в пункт;
• В’їхати в с.Бобриця без ідентифікації пристроєм
відеозапису неможливо. Один з факторів безпеки
– до 2017 року.
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3. Місцева
поліція/безпека

VII. Фінансова спроможність:

1. Бюджет

2. Аудит

• Обладнати приміщення для підрозділу безпеки;
• В штат сільради «інспектор з громадської
безпеки»;
• Громадське формування з безпеки має
фінансування, штат, приміщення і затверджені
інструкції, 7 днів на тиждень працює;
• Схема спільного моніторингу та реагування всіма
приватними охоронними структурами у випадку
небезпеки.
• Виконати бюджет 2016 р. у розмірі не менше 3,5
млн грн.;
• Щорічно реєструвати 4 нових платника єдиного
податку;
• Протягом 2016 року разом з інспекцією ДАБК
організувати аудит та введення ВСІХ будинків в
експлуатацію;
• Змусити сплатити всіх боржників пайовий внесок
за введення будинків в експлуатацію понад 300
кв.м.;
• Аудит
земельних
ресурсів,
провести
інвестконкурси (оренда або продаж);
• У 2016-17 рр. забезпечити будівництво АЗС на
території Бобрицької сільради;
• Довести розмір річного бюджету с.Бобриця у
цінах 2015 року до 9 млн грн. За 2016-19 рр.
залучити до місцевого бюджету та витратити
на розвиток і утримання інфраструктури села 25
млн грн. – до 2019 року.
• Аудит за міжнародними стандартами за 2016 рік
(сільрада + КП);
• Затвердити облікову політику та сформувати
вхідний баланс згідно міжнародних стандартів
обліку;
• Довести офіційну реєстраційну чисельність
населення до 2,000 чол.;
• Зробити реєстр можливих платників податків з
реєстрацією в СТ, зареєструвати;
• Комунікаційна система запуск. База даних, 100%
охоплення;
• Забезпечити прозорість та справедливість
відображення використання коштів місцевого
бюджету, визначити вартість активів громади
– до 2017 року.
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IIX.Реформа
адміністративнотериторіальна

Зміна
адміністративного
поділу

• Завершити добровільне об’єднання громад;
• Залучити максимально можливе фінансування
(державне і недержавне) для супроводу процесу;
• Одержати максимум коштів для створення
інфраструктури села в межах реформи;
• Використати
можливості
реформи
для
зміцнення
самоврядування
на
території
с.Бобриця, уникнути загрози втрати ініціативи.
Використати фінансові джерела для покращення
інфраструктури – до 2017 року.

Завдяки зміні наповнення бюджету та новим джерелам фінансування, модель збільшення
бюджету с. Бобриця.
Джерела фінансування:
2016
•
•
•
•
•

Місцевий бюджет – 3,5 млн. грн.
Інші бюджети, Фонд регіонального
розвитку – 4,5 млн. грн.
Внески власників земельних ділянок 1 млн грн.
Добровільні внески жителів – 0,3 млн
грн
Гранти – 0,8 млн грн
ВСЬОГО : 10,1 млн. грн.

2016-2020
•
•
•
•
•

Місцевий бюджет – 25 млн. грн.
Інші бюджети, Фонд регіонального
розвитку – 50 млн. грн.
Внески власників земельних ділянок 5 млн грн.
Добровільні внески жителів – 2 млн
грн
Гранти – 5 млн грн
ВСЬОГО : 87 млн. грн.
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Оціночна вартість реалізації стратегії з бюджетів різних рівнів:

Назва проекту

1

2

3

4

5

6

7

8

Зупинки громадського
транспорту 11 шт., в
т.ч. облаштування
дорожніх "карманів",
безпечних пішохідних
переходів на
вул.БілогородськійКозацькій
Реконструкція
(будівництво)
центральної площі,
вул.Шкільна, 5а
Капітальний ремонт
перехрестя
вул.Садова-ШевченкаШкільна з
облаштуванням руху
колом і місця для
паркування авто
Будівництво дитячого
садочку (+ школа 1-го
ступеня)
Будівництво системи
каналізації та
водовідводу у
центральній частині
с.Бобриця (включно з
вул.Набережна)
Будівництво системи
централізованого
водопостачанння у
центральній частині
с.Бобриця
Будівництво 1 км
дороги, що з'єднує
центр і "нову"
Бобрицю +
реконструкція
бульварної частини
Будівництво
муніципальної будівлі
з приміщенням для
амбулаторії

Проектна
документація

Реалізація
проекту

Оціночна
вартість,
грн.

в т.ч.
місцевий
бюджет

В т.ч.
бюджети
вищого рівня,
Фонд
регіонального
розвитку

Виконана,
липень 2015
р.

2017 рік

1 730 000

173 000

Виконана,
жовтень
2015 р.

осінь 2015
року

1 500 000

1 500 000

Виконана,
липень 2015
р.

2017 р.

2 024 000

202 400

1 821 600

2017 рік

2017-19 рр.

16 000 000

1 600 000

14 400 000

1 557 000

?
2018 рік

2019-21 рр.

?
2018 рік

2019-21 рр.

2017 рік

2017-18 рр.

5 000 000

500 000

4 500 000

2018 рік

2018-20 рр.

5 000 000

500 000

4 500 000
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9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Реконструкція
громадського центру
("дому культури")
Облаштування та
реконструкція 7
скверів
Будівництво
набережної навколо
2-х озер
Реконструкція 4 км
доріг в центральній
частині з виділенням
пішохідної та
велосипедної зон
Облаштування
"спортмістечка" поруч
з футб.майданчиком
Реконструкція системи
енергопостачання
с.Бобриця ("резервне
джерело")
Будівництво
муніципального
службового житла для
медпрацівників,
поліції, педагогів
Заміна дорожнього
покриття
вул.Козацька,
Білогородська (дорога
ЖорнівкаБілогородка)
Реконструкція
освітлення вуличного
наявного (центральна
частина)
Організація вуличного
діодного освітлення
на 5 км нових вулиць

2018 рік

2019-21 рр.

1 000 000

1 000 000

не потребує

2016-20 рр.

1 500 000

1 500 000

2018 рік

2018-21 рр.

20 000 000

2 000 000

2018 рік

2018-21 рр.

4 000 000

4 000 000

не потребує

2017 рік

400 000

400 000

18 000 000

?
2017 рік

2017-20 рр.

2018 рік

2020-21 рр.

2016 рік

2017-18 рр.

2015 рік

2016 рік

2017 р.

2017-19 рр.

Всього

3 200 000

3 200 000

4 000 00020 000 000

4 000 00020 000 000

1 000 000

100 000

900 000

4 000 000
71-87 млн
грн

400 000

3 600 000

17 млн грн

54-70 млн грн
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5. ВПРОВАДЖЕННЯ ТА МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ
РОЗВИТКУ
Стратегія розвитку Бобриці до 2020 року складається з низки конкретних заходів,
спрямованих на досягнення цілей, визначених стратегічними пріоритетами, і в кінцевому
рахунку – визначеного бачення розвитку села.
Заходи надалі повинні бути перетворені у програми й проекти, однак це лише передумова
реалізації стратегії. Успіх на цьому шляху багато в чому залежить від управління проектами і в
цілому – управління реалізацією стратегії.
Модель реалізації стратегії складається з трьох головних частин:
1. Операціоналізація стратегічних пріоритетів у рамках щорічних Програм соціальноекономічного розвитку села і річного бюджету.
Усі існуючі програми і політики слід привести у відповідність до стратегії. Ці програми та
проекти мають бути засновані на принципі доцільності та фінансових можливостях поряд із
чітким визначенням зон компетенцій та відповідальності за реалізацію стратегії.
2. Комунікаційні процеси щодо Стратегії.
Для успішної реалізації програм і проектів необхідна підтримка у вигляді комунікаційного
процесу в громаді, а також з усіма зацікавленими партнерами.
3. Постійний моніторинг й адаптація Стратегії до умов, що змінюються.
Процес моніторингу включає збір даних щодо ефективності і якості реалізації Стратегії в
порівнянні з очікуваними результатами. Ці дані мають бути включені у щорічний звіт сільського
голови. Звіт по виконанню Стратегії є базовим планувальним документом до визначення
Програми соціально-економічного розвитку і бюджету на наступний рік.
Текст звіту щодо виконання Стратегії розвитку с.Бобриця оприлюднюється щорічно на
офіційному веб-сайті Бобрицької сільської ради.
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6.УЗГОДЖЕНІСТЬ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ БОБРИЦІ З ПРОГРАМНИМИ
ТА СТРАТЕГІЧНИМИ ДОКУМЕНТАМИ
Україна обрала стратегічний курс на європейську інтеграцію як пріоритет внутрішньої та
зовнішньої політики. Європейські перспективи передбачають модернізацію усіх сфер життя
громадян як на рівні держави, так на рівні місцевих громад. У контексті європейських перспектив
України важливо вже сьогодні формувати довгострокове бачення розвитку села у відповідності
до широкого контексту стратегії розвитку країн ЄС.
Стратегія соціально-економічного розвитку Європейського Союзу «Європа 2020» прийнята на
період до 2020 року Європейською Радою навесні 2010 року, базується на таких ключових
сферах:
знання та інновації;
стала економіка;
вища зайнятість і соціальне залучення.
Велике значення приділяється «зеленим технологіям» (ЄС планує до 2020 року скоротити викиди
СО2 на 20%) та конкурентній економіці.
Стратегія «Європа-2020» висуває три взаємодоповнюючі пріоритети:
розумне зростання: розвиток економіки, заснований на знаннях та інноваціях;
стале зростання: сприяння розвитку економіки, заснованої на більш ефективному
використанні ресурсів, екології та конкуренції;
всеохоплююче зростання: розвиток економіки, що сприяє високому рівню зайнятості
населення, досягненню соціальної й територіальної згуртованості.
Ці стратегічні пріоритети мають на меті перетворити ЄС у розумну, сталу та всеохоплюючу
економіку, яка забезпечує високі рівні зайнятості, продуктивності й соціальної згуртованості.
Стратегічне бачення розвитку Бобриці, у свою чергу, головним спонукальним мотивом вважає
за перетворення Бобриці на європейське село за рівнем та якістю життя. Ця позиція, перш за все,
передбачає формування у селі сильного громадянського суспільства, у якому буде панувати
повага до прав людини, створено належні умови для розвитку рівних можливостей усіх жителів,
із розширенням їх участі у різних сферах життя села. Мова йде про сприяння рівному доступу
жителів до якісної дошкільної та шкільної освіти, послуг з охорони здоров’я, соціального
захисту, можливостей щодо працевлаштування. У перспективі до 20 року Бобриця прагне
створити комфортне середовище для своїх мешканців, сприяти становленню сильної та відкритої
до інновацій громади, розвиватись як дійсно європейське село. Ще однією амбітною ціллю
майбутнього розвитку, Бобриця прагне стати часткою рекреаційного екополісу столиці та
пристоличного регіону.
Об’єктивним є те, що село має узгоджувати свої стратегічні пріоритети розвитку із баченням
розвитку більшого регіону - Київської області. Стратегія розвитку Київської області на період до
2020 року схвалена розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації від
06.11.2014 за №370 та затверджена рішенням Київської обласної ради від 04.12.2014 за № 85644-VІ та узгоджується з:
Державною стратегією регіонального розвитку України на період до 2020 року;
економічними, соціальними, екологічними, інфраструктурними, територіальними й
іншими аспектами розвитку області.
Стратегія розвитку Київської області розроблена відповідно до Державної стратегії
регіонального розвитку на період до 2020 року та процесів державного стратегічного планування
розвитку окремих секторів економіки країни та її регіонів, що враховує потреби їх розвитку, та
необхідність підвищення конкурентоспроможності.
Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року (ДСРР-2020) включає три
Стратегічні цілі:
1. Підвищення конкурентоспроможності регіонів;
2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток;
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3. Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку.
Середньострокове та короткострокове державне стратегічне планування регіонального розвитку
узгоджується з процесами стратегічного планування розвитку областей, міст та сіл на основі
розробки та ухвалення відповідних стратегічних документів.
Стратегія розвитку Київської області узгоджується з Генеральною схемою планування території
України, схемами планування адміністративно-територіальних одиниць різного рівня та
населених пунктів.
Аналіз операційних цілей Стратегії розвитку Київської області дає можливість узгодити
стратегічні цілі Стратегії розвитку Бобриці (див. табл. 7).
Таблиця 7
Узгодження операційних цілей Стратегії розвитку Київської області
з операційними цілями Стратегії розвитку Бобриці4
Операційні цілі
Стратегії розвитку Бобриці
1. Чистий ліс
2. Дикі тварини, птахи
3. Охорона природи
4.

Кінний туризм

5. Модернізація музею етносу та
історії
6. Модернізація бібліотеки
7. Створення сучасного громадського
центру на базі Будинку культури.
8. Арт село
9. Створення рекреаційного центру
10. Центральна площа

11. Гарні автодороги
12. Громадський транспорт

4

Операційні цілі
Стратегії розвитку Київської області
2.1. Збереження навколишнього природного
середовища.
2.1. Збереження навколишнього природного
середовища.
2.1. Збереження навколишнього природного
середовища.
1.4. Розвиток туристичного потенціалу.
3.1. Підвищення рівня зайнятості сільського
населення.
2.3. Забезпечення здорового способу життя.
2.5.Розвиток культурного і духовного
середовища, забезпечення патріотичного
виховання населення.
2.5.Розвиток культурного і духовного
середовища, забезпечення патріотичного
виховання населення.
2.5.Розвиток культурного і духовного
середовища, забезпечення патріотичного
виховання населення.
3.2.Комплексний розвиток території в
інтересах територіальних громад.
3.2. Комплексний розвиток території в
інтересах територіальних громад.
2.5.Розвиток культурного і духовного
середовища, забезпечення патріотичного
виховання населення.
1.3. Створення умов для пріоритетного
розвитку малого та середнього
підприємництва.
3.2. Комплексний розвиток території в
інтересах територіальних громад.
3.2. Комплексний розвиток території в
інтересах територіальних громад.

Стратегія розвитку Київської області до 2020 року (42)
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13. Спортмістечко
14. Муніципальні приміщення
15. Амбулаторія, аптека
16. Дитячий садок, освіта
17. Супермаркет, базар
18. Храм – центр спілкування
19. Розміщення туристів
20. Енергозабезпечення
21. Навігація селом за євростандартом
22. Каналізація та водогін

23. Тротуари – частина
інфраструктури
24. Велосипедні доріжки
25.
26.
27.
28.

29.

30.

31.
32.
33.
34.

2.4. Забезпечення населення якісними
житлово-комунальними послугами.
2.3.Забезпечення здорового способу життя.
3.2. Комплексний розвиток території в
інтересах територіальних громад.
3.2. Комплексний розвиток території в
інтересах територіальних громад.
3.2. Комплексний розвиток території в
інтересах територіальних громад.
1.3. Створення умов для пріоритетного
розвитку малого та середнього
підприємництва.
3.2. Комплексний розвиток території в
інтересах територіальних громад.
1.4. Розвиток туристичного потенціалу.
3.1. Підвищення рівня зайнятості сільського
населення.
2.4. Забезпечення населення якісними
житлово-комунальними послугами.
1.4. Розвиток туристичного потенціалу.
2.4.Забезпечення населення якісними
житлово-комунальними послугами.
2.1. Збереження навколишнього природного
середовища.
3.2. Комплексний розвиток території в
інтересах територіальних громад.

1.4. Розвиток туристичного потенціалу.
2.3. Забезпечення здорового способу життя.
Стандарти забудови
3.2. Комплексний розвиток території в
інтересах територіальних громад.
Чистота території села
2.1. Збереження навколишнього природного
середовища.
Сортування сміття
2.1. Збереження навколишнього природного
середовища.
Оглядові майданчики
1.4. Розвиток туристичного потенціалу.
3.2. Комплексний розвиток території в
інтересах територіальних громад.
Набережна, «парк бобрів»
1.4. Розвиток туристичного потенціалу.
3.2. Комплексний розвиток території в
інтересах територіальних громад.
Сквери громадські
1.4. Розвиток туристичного потенціалу.
3.2. Комплексний розвиток території в
інтересах територіальних громад.
Освітлення
2.4.Забезпечення населення якісними
житлово-комунальними послугами.
Генеральний план
3.2. Комплексний розвиток території в
інтересах територіальних громад.
Безпечно пересуватись пішоходам
3.2. Комплексний розвиток території в
інтересах територіальних громад.
Централізоване відеоспостереження 2.4.Забезпечення населення якісними
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35. Місцева поліція/безпека
36. Бюджет
37. Аудит
38. Зміна адміністративного поділу

житлово-комунальними послугами.
3.2. Комплексний розвиток території в
інтересах територіальних громад.
1.2. Зростання конкурентоспроможності
економіки периферійних районів.
1.2. Зростання конкурентоспроможності
економіки периферійних районів.
3.2. Комплексний розвиток території в
інтересах територіальних громад.

Узгодженість операційних цілей Стратегії розвитку Бобриці з операційними цілями стратегії
розвитку Київської області дає усі підстави на ствердження, що робота над розвитком окремої
територіальної громади буде сприяти якнайшвидшій реалізації завдань Стратегії розвитку
Київської області.
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