
А
рхітектурна довершеність й увага 
до зовнішнього вигляду будинків 
полягає в тому, що ви не зустрінете 
кислотно-рожевої будівлі з синьою 
складською металочерепицею на 

даху, бо ні місцевий архітектор не дасть 
дозволу на такий дизайн, ні власник не 
зможе жити в такому будинку через осуд 
сусідів. Все, що будується чи реставру-
ється, в обов’язковому порядку впису-
ється в природну гармонію швейцар-
ських поселень. 

Відповідальність жителів і муніципа-
літету полягає в організації благоустрою і 
чистоти та щоденній підтримці цього ста-

ну. Так, на додачу до ідеальних архітек-
турних форм, на фасаді кожного приват-
ного будинку ви обов’язково побачите не 
один, а декілька вазонів з квітами. У та-
кий спосіб кожен житель Швейцарії ро-
бить свій внесок в зовнішній вигляд краї-
ни. Вражаючі результати досяга ються 
зусиллями мільйонів звичайних людей: 
таких як ми, але більш відповідальних, 
які усвідомлюють, що не Президент чи 
голова сільради впливає на якість життя, 
а кожен сам своїм маленьким внеском, 
своїм власним вазоном квітів.

Восени ми помандрували вулицями 
Бобриці й зробили серію фотографій, 

на яких добре помітно, яким хочуть ба-
чити #казковеселоБобриця близько 20 
відсотків наших жителів і вже роблять 
все, що від них залежить: охайні фаса-
ди будинків, часто прикрашені квітами, 
стрижені газони та декоративні рослини 
між дорогою та фасадним парканом до-
моволодінь. 

Водночас, поряд ми побачили й ти-
пові пейзажі, знайомі нам з радянських 
часів, коли жителі вважають, що поря-
док має бути лише всередині їх паркану, 
а як двір виглядає ззовні для сусідів, як 
він впливає на враження від села Бо-
бриця для його гостей — це не важливо. 

Ми побачили бур’ян по пояс під фасад-
ним парканом, купи будівельного сміт-
тя, складовані будматеріали, паркани з 
металопрофілю внутрішньою (!) части-
ною назовні і т.д. 

Багато хто посилається на мате-
ріальний стан власників будинків, коли 
порівнює їх фасадні частини. Але як 
пов’язане сміття біля будинку й майно-
вий стан? — А ніяк, це виключно складо-
ва частина соціальної культури кожного. 
Просто для когось важливо виглядати 
охайно, а іншому — байдуже.
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ВІЗИТІВКА НАШОГО СЕЛА

Н
а нещодавніх загальних 
зборах села почула бага-
то цікавої та корисної ін-
формації. Розказували, що 
було зроблено за останні 

роки, що планується зробити 
в 2018-2019 роках. Показали, 
з яких коштів складається бю-
джет села та звідки беруться 

гроші на діяльність КП «Бо-
бриця». Голова села розказав 
про реалізовані проекти за рік. 
Зробив повний звіт —  скільки 
грошей куди і коли пішло, які 
нагальні проблеми в селі треба 
вирішувати. Збирали пропози-
ції від бобричан, надавали від-
повіді на питання. Загалом, за-
хід був конструктивний. 

На жаль, на збори прийшло 
мало людей. Це дивує. Як мож-
на сподіватися на вирішення 
проблем, які є важливими, 
якщо не долучатися до їх вирі-
шення?

Наприклад, фінансові про-
блеми КП «Бобриця». Так чи 
інакше, всі ми користуємось 
його послугами. Вивезення 
сміття, за яке ми платимо, ку-
пуючи пакети, — лише одна з 

багатьох його функцій. Завдя-
ки роботі комунальників, ми 
можемо спокійно пересуватися 
вулицями без загрози, що сухе 
гілля впаде на голову. А наші 
діти можуть безпечно гратися 
на дитячому майданчику. 

КП «Бобриця» — дотаційна 
Бобрицькою сільською радою, 
неприбуткова організація. Щоб 
не тягнути кошти з бюджету 
села, КП має вийти на само-
окупність. Для цього ви маєте 
заключити договір на благо-
устрій території загального 
користування. На сьогодні до-
говори укладені лише у 10% 
бобричан. Кожен може обрати 
прийнятну для нього суму вне-
ску — від 50 до 200 гривень на 
місяць. Люди, які щомісячно 
сплачують за договором,   част-

ково компенсують бюджетний 
внесок. Це дає можливість на-
правити бюджетні кошти села 
на будівництво, облаштування 
та реконструкцію. 

На наступний рік заплано-
вано понад 15 інфраструктур-

них проектів — будівництво 
дитячого садочку, амбулаторії 
(200 м2), організація вулич-
ного освітлення на 5 км нових 
вулиць, встановлення павіль-
йонів на зупинках, влаштуван-

Загальні збори жителів села та виконання Кодексу добропорядного жителя.

Кожен, хто хоч раз був у Швейцарії, особливо 
у маленьких містечках і селах, запам’ятовує 
відчуття неповторної краси в деталях і 
неймовірної чистоти на вулицях. Якщо 
проаналізувати компоненти, з яких складається 
таке враження, то основними будуть три: 
архітектура будівель, відповідальність жителів, 
добросовісність муніципальних служб.

ДОБРОПОРЯДНІСТЬ: 
власний погляд 

ЗАПРОШУЄМО!ЗАПРОШУЄМО!
Розклад традиційних квітневих толок в с.Бобриця
07.04. Ліс на межі сіл Бобриця та Білогородка; околиця лісу 
вздовж вул. Соснової до СТ «Сузір'я» (Ромашкове поле).
14.04. Озера. 
21.04. Благоустрій по масивам — Ковбасин, Південний, Польовий.
28.04. Продовження платанової алеї (вул. Білогородська) 
та традиційне BBQ party від КП «Бобриця».
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Насправді суспільство давно 
придумало механізм встанов-
лення стандартів у різних сферах 
життя. Для цього існують зако-
ни й інші нормативні акти. Так, 
українським законодавством 
передбачено затвердження кож-
ною місцевою громадою власних 
«Правил благоустрою», які вста-
новлюють обмеження і правила 
щодо благоустрою населеного 
пункту. 

У нас рішенням Бобриць-
кої сільради № 742-29-V від 
11 вересня 2014 року такий до-
кумент вже був затвердже-
ний. Ознайомитися з ним 
можна на сайті села Бобриця: 
www.bobrytsya.kiev.ua. 

Основною запорукою чистоти 
й порядку в селі Бобриця є чітке 
закріплення відповідальності за 
прибирання та підтримання бла-
гоустрою, зокрема, нормального 
стану рослинності. Так, ділянки, 
де є власники чи орендарі — сфе-
ра відповідальності нас, жителів. 
Території загального користуван-
ня: дороги, сквери, площі — сфе-
ра відповідальності Комунально-
го підприємства «Бобриця». 

Те, що найкраще вирізняє Бо-
брицю серед інших сіл та міст, — 
це окремо виділена 10-метрова 
фасадна зона по межі ділянок 
(чи паркану), за яку несуть відпо-
відальність власники та орендарі 
земельних ділянок — жителі села 
 Бобриця. 

Правилами встановлений 
критерій нормального стану рос-
линності: висота не має переви-

щувати 15 см, якщо вище — має 
бути скошена. Саме ці 10 метрів і 
вирізняють нас від Швейцарії — 
там кожен житель без зайвого 
нагадування підтримує фасадну 
частину перед ділянкою в іде-
альному стані. У нас поки що 
80% жителів вважають це зай-
вим. Ми спільними зусиллями, 
сусід за сусідом, і створюємо той 
світ, в якому живемо. Вони — в 
квітах і чистоті, ми — в смітті й 
бур’янах.

Кодексом про адміністратив-
ні правопорушення передбачені 
штрафи за невиконання «Пра-
вил благоустрою». Доходи від 
цих штрафів йдуть в місцевий 
бюджет. Але коли 80% жителів 
порушують нормативний акт, то 
сільська рада просто не в змозі 
штрафувати все населення. Та-
кий показник вказує на те, що 
майже вся громада не хоче таких 
правил, бруд їй подобається... 
Насправді все має бути навпаки: 
коли залишиться 20% поруш-
ників, то їх можна буде штрафу-
вати, забезпечуючи виконання 
загальноприйнятої норми пове-
дінки в громаді. 

Давайте у квітні-травні 
2018 року пройдемо ці 10 метрів 
до Швейцарії. Це не так вже й 
складно. Однак,  цим коротким 
шляхом ми маємо піти всі разом, 
лише так туди можна дістатися. 
Ми ж можемо? 

Роман Іваненко, 
голова правління Бобрицького 

благодійного фонду 
«Розвиток і благоустрій« 
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ТЕМА НОМЕРА

Р
азом з дітками ми дізна-
валися, куди зникає все 
сміття з дому, де воно на-
копичується та як впливає 
на оточуюче середовище. 

Повідгадували всі загадки про 
природу. Знайшли на глобусі 
найменш забруднену територію 
планети. Були вражені масш-
табам сміттєзвалищ в Україні. 
Зрозуміли, як саме кожен з нас 
може берегти ресурси Землі. 

Було приємно почути думки 
малечі, їх міркування та висно-
вки! Урок провели Олена Палій 
та Тетяна Горай. Андрій Сидо-
ренко представив презентацію з 
цікавими та вражаючими «сміт-
тєвими» фактами, відеоролика-
ми, мультиками на екологічну 
тему та корисними порадами 

щодо збереження ресурсів на-
шої планети. Дітям дуже сподо-
балось. 

Через тиждень до школи за-
вітали екоактивісти, які розка-
зали дітям про Бобрицький ліс, 
його цінність та унікальність. 
Наразі відбувається створення 
великого національного при-
родного парку «Приірпіння та 
Чернечий ліс», який включить 
в себе всі лісові масиви на пів-
денній околиці м. Києва. Наш 
лісовий масив є унікальним у за-
гальноєвропейському масштабі, 
адже саме через нього відбува-
ється обхід Дніпровського еколо-
гічного коридору, по якому про-
ходять сезонні міграції птахів 
переважної частини північної та 
центральної Європи. Лісові пта-

хи, які мігрують, перелітаючи з 
дерева на дерево, оминають Київ 
саме через цю смугу лісу. 

Створення національно-
го парку передбачене регіо-
нальною програмою Київської 
області «Київщина заповід-
на», проте наразі знаходиться 
лише на початкових етапах. 
Детальніше про цю програму 
можна почитати на сайті ЕПЛ: 
http://epl.org.ua. 

Детальніше 
про проектований 
національний парк 

«Приірпіння та Чернечий ліс»:
www.researchgate.net. 

Сторінка парку в Фейсбук: 
www.facebook.com/

pryirpinnya.chernechyi/
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Люди мають поділяти 
природоохоронні 
цінності змалку!
У грудні минулого 
року пройшов перший 
екоурок в бобрицькій 
сільській школі на тему: 
«Сміття. Вторсировина. 
Причини та наслідки 
забруднення 
навколишнього 
середовища».

ЕКОЗИМА В КАЗКОВОМУ СЕЛІ
У листопаді минулого року завершилася робота по облаштуван-

ню заїздів та майданчиків зупинок громадського транспорту (11 шт.) 
по вул. Білогородській, Козацькій та Шевченка. Проект замовили 
коштом сільради у 2015 році. Минулого року отримали субвенцію з 
районного бюджету. Варто відзначити окремо: субвенція в грошовій 
формі, підрядників ніхто не нав’язував. 

План на наступний 
рік — заміна верхньо-
го шару дорожнього 
полотна по вул. Біло-
городській та встанов-
лення павільйонів на 
зупинках. Ну й озеле-
нення прилеглих тери-
торій.

Наприкінці листо-
пада розпочалися ро-
боти над реалізацією 
проекту «Рух колом» 
по вулиці Садовій, Шкільній та Шевченко. Проект розроблений за 
кошти сільради в 2015 році. Вартість проекту — 2 млн. грн. Отримано 
субвенцію з обласного бюджету в розмірі 90% від загального бюдже-
ту. У 2017 році встановлено дорожні борти та покладено нижній шар 
полотна. Навесні 2018 року покладуть верхній шар та завершать ре-
конструкцію руху колом. 

Пішохідні переходи в районі новоспоруджених зупинок громад-
ського транспорту по вул. Білогородська, Козацька і Садова облашто-
вані освітленням в темний час доби. Чому переходи на цих вулицях 
обрані для обладнання підсвіткою? Тому що транзитний транспорт-
ний потік проходить саме тут. Навесні після заміни верхнього шару 
дорожнього полотна буде нанесена відповідна розмітка й встановле-
ні інженерні засоби зменшення швидкості руху.

Проект був розроблений у 2015 році коштами бюджету с. Бобри-
ця, роботи погоджені з обласною службою автодоріг (дорога у них 
на балансі). Минулого року за рахунок субвенції районного бюджету 
проект було реалізовано. 

Інфраструктурні 
проекти 2017 року

Перші дві фотографії (на першій шпальті) — це жителі Бобриці, 
які доглядають за фасадом, решта — жителі, яких влаштовує жити серед сміття
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На збори завітало понад 100 
жителів села. Окрім звіту Бо-
брицького сільського голови, 
було представлено звіт щодо 
реалізації Стратегії розвитку с. 
Бобриця до 2020 року та Кодекс 
добропорядного жителя села.

Звіт Бобрицького сільського 
голови включав інфраструктур-
ні та соціальні проекти, які були 
реалізовані минулого року. 
Ключові з них:

1. Встановлено дитячий 
майданчик по вул. Набережній.

2. Збудовано 11 заїздів для 
зупинок громадського тран-
спорту.

3. Інженерні засоби підви-
щення безпеки руху по вул. Бі-
логородській та вул. Козацькій.

4. Реалізовується проект 
«Реконструкції центральної 
транспортної розв’язки з орга-
нізацією руху колом».  

5. Видалено та кроновано 
аварійно-небезпечні дерева.

6. Ямковий ремонт по вул. 
Садова, Шкільна, Шевченко та 
Набережна.

7. Встановлено велопарков-
ку та туристичні щити.

8. Розроблено концептуаль-
ний проект «Дитячий садок та 
школа I-го ступеня».

9. Розроблено проект з уте-
плення фасаду та перекриття 
даху Будинку культури.

10. Розроблено проект во-
довідведення по вул. Козаць-
кій.

Усі ці проекти було реалі-
зовано завдяки свідомим плат-
никам податків. На жаль, є ті 
хто принципово ухиляється від 
сплати податків. Сподіваємо-
ся, що дивлячись на позитивні 
зміни нашого села, мешканці 
будуть більш свідомо ставитись 
до сплати податків. 

Цього року спільними зу-
силлями було перевиконано 
заплановану частину бюджет 
майже на 150%.  

Фінансування проектів за-
плановано через місцевий бю-
джет, бюджети вищих рівнів 
та фонд регіонального розви-
тку. Важливий вплив громади 
через сплату податків в місце-
вий бюджет — єдиний податок 
з фізичних та юридичних осіб 
(2,5 млн грн), податок на неру-
хоме майно (0,9 млн грн), па-
йова участь у розвитку інфра-
структури (потенціал 0,5 млн 
грн), а також шляхом виконан-
ня «Кодексу добропорядного 
жителя села Бобриця». 

ПІДСУМКИ РОКУ ТА ПЛАНИ НА 2018 РІК

16 грудня 2017 року в Будинку культури села 
Бобриця відбулися громадські збори жителів.

Назва проекту Проектна 
докумен-
тація

Реалізація 
проекту

Оціночна 
вартість, 
грн.

в т.ч. 
місцевий 
бюджет

В т.ч. бюджети 
вищого рівня, 
Фонд регіональ-
ного розвитку, 
Фонд підтрим-
ки інфраструк-
тури ОТГ

Інші 
джерела

БОБРИЦЯ
З 2015 РОКУ РЕАЛІЗОВАНО ТАКІ ІНФРАСТРУКТУРНІ ПРОЕКТИ:

Будівництво Центральної площі (Шкільна 5а) 2015 2015 1 500 000 1 500 000 0

Майданчики під зупинки громадського 
транспорту (11 шт.) 2015 2017 1 300 000 0 1 300 000

Інженерні засоби підвищення безпеки руху 
по вул.Білогородській  2015 2017 603 700 0 603 700

Капітальний ремонт перехрестя Садова/
Шкільна/Шевченка з організацією руху 
колом

2015 2017 2 700 000 800 000 1 900 000

Дитячий майданчик по вул. Набережна 2017 2017 219 000 0 219 000

Будівництво дороги по вул. Заозерна 2016 2016 3 915 625 0 0 3 915 625
Влаштування першого шару дорожнього 
полотна вул.Соснова 2016 2016 760 000 0 0 760 000

Реконструкція вуличного освітлення (центр) 2015 2016 1 200 000 0 1 200 000
ЗАПЛАНОВАНІ ІНФРАСТРУКТУРНІ ПРОЕКТИ НА 2018 РІК:
Будівництво дитячого садочку 
(+ школа 1-го ступеня) 2017 2018-2020 56 000 000 5 600 000 50 400 000

Базова інфраструктура проекту «Долина 
двох рік» (покажчики, маркування, стенди, 
парковки)

2017 2018 18 000 18 000 0

Будівництво  амбулаторії (200 кв.м.) 2018 2018-2020 5 000 000 500 000 4 500 000
Реконструкція громадського центру 
(«дому культури», прибудова санвузолу та 
перекриття даху)

2018 2018 3 000 000 0 3 000 000

Організація вуличного діодного 
освітлення на 5 км нових вулиць (в т.ч.вул.
Білогородська, Соснова)

2018 2018-2019 4 000 000 400 000 3 600 000

Заміна верхнього шару дорожнього 
покриття по вул.Сосновій 2018 2018 2 000 000 50 000 1 950 000

Облаштування громадського простору на 
новому масиві по вул.Сосновій 2018 2018 500 000 100 000 400 000

Влаштування місця для компостування та 
влаштування додаткових 4 майданчиків для 
роздільного збору сміття

2018 2018 200 000 100 000 100 000

Встановлення павільйонів на зупинках (6 
штук) 2018 2018 750 000 0 750 000

Велосипедно-пішохідна доріжка вздовж 
траси Боярка-Білогородка (Боярка-Київ-Чоп) 2018 2018-2019 1 500 000 100 000 1 400 000

Будівництво нового приміщення для музею 
та ТІЦ «Долина двох рік» (300 кв.м.) 2018 2018-2019 8 000 000 800 000 7 200 000

Облаштування та реконструкція 7 скверів (в 
т.ч. на в'їзді в с.Бобриця) 2018 2018-2019 1 500 000 1 500 000 0

100% доступність Інтернет, від 100 мБіт\с 2018 2018-2019 2 000 000 0 0 2 000 000
ІНФРАСТРУКТУРНІ ПРОЕКТИ, ПЛАН НА 2019-2020 РОКИ:
Реконструкція системи енергопостачання 
с.Бобриця («резервне джерело») 2018 2019-2022 10 000 000 0 0 10 000 000

Будівництво ринку на перетині вул. 
Білогородська та Садової 2018 2019 300 000 0 0 300 000

Заміна дорожнього покриття 
вул. тарокозацька, Білогородська (дорога 
Жорнівка-Білогородка)

2018 2018 10 000 000 0 10 000 000

Будівництво системи каналізації 
та водовідводу у центральній частині 
с.Бобриця (включно з вул.Набережна)

2018 2019-2021 17 000 000 500 000 16 500 000

Будівництво системи централізованого 
водопостачанння у центральній частині 
с.Бобриця 

2018 2019-2025 3 000 000 300 000 2 700 000

Будівництво 1 км дороги, що з’єднує центр і 
«нову» Бобрицю + реконструкція бульварної 
частини

2018 2019-2020 5 000 000 500 000 4 500 000

Будівництво набережної навколо 2-х озер 2018-2019 2019-2025 20 000 000 5 000 000 15 000 000
Реконструкція 4 км доріг в центральній 
частині з виділенням пішохідної 
та велосипедної зон

2018-2019 2019-2021 4 000 000 4 000 000 0

Будівництво муніципального службового 
житла для медпрацівників, поліції, педагогів 2019 2020-2021 3 200 000 3 200 000 0

Інфраструктура «Долина двох рік» (покриття 
доріжок, оглядові майданчики, інше) 2018 2019-2020 3 000 000 100 000 2 900 000

ЗВІТ ЩОДО ВИКОНАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СЕЛА БОБРИЦЯ ДО 2020 РОКУ.

ня місця для компостування та 
багато іншого. 

Також на зборах роздавали 
тоненькі зелені книжечки — 
кодекси жителя Бобриці.

Кодекс добропорядного 
жителя Бобриці – це прості 
правила, які зроблять наше сус-
пільне проживання комфорт-
ним та безпечним.

Кожен може взяти Кодекс 
безкоштовно у приміщенні 
КП  — щоб прочитати, зробити 
свої зауваження чи доповне-

ння, донести їх до сільради, а 
потім почати виконувати. 

Щоб донести цю інфор-
мацію до тих, кого не було на 
зборах, вирішила пройтись по 
своїй вулиці Шкільній і роз-
повісти людям про збори, про 
КП, заразом рознести кодекси. 
Потрапила лише до найближ-
чих сусідів, яким змогла попе-
редньо зателефонувати, та ви-
падково — до будинку на вулиці 
Новій. 

Інші просто не відчиняли: 
чи то прийнявши мене за свідка 

Ієгови, чи то думали, що прий-
шла колядувати. Думаю, цей 
факт свідчить про те, що ми ще 
закриті для незнайомців й зви-
кли ховатися в своїй оселі, як в 
фортеці. Сподіваюсь, що з ча-
сом це зміниться, й ми станемо 
більш приязні та відкриті один 
до одного. 

Що я винесла, розмовляю-
чи з сусідами? По-перше, всі 
вони — привітні, доброзич-
ливі люди, з якими приємно 
спілкуватися. По-друге, ніхто з 
них не платить за послуги КП, 
окрім купівлі мішків. До речі, 
це — найпоширеніша помилка: 
люди вважають, що оплачуючи 
мішки для сміття, вони повніс-
тю розраховуються за всі по-
слуги КП, і що договори щодо 

вивозу сміття — те ж саме, що 
й договори з благоустрою. Але 
це — різні речі. Оплата за міш-
ки покриває лише вивіз сміття, 
всі інші послуги КП ніяк з цим 
не пов’язані і оплачуються за 
договорами з благоустрою.

Друга помилка — люди не 
знають як фінансується КП. 
Одні просто не замислюються 
над цим, інші вважають, що на 
утримання КП гроші надходять 
з районних чи обласних бюдже-
тів. Коли дізнаються, що КП 
фінансується з бюджету нашо-
го села та добровільних внесків 
бобричан, дивуються. 

Усі ці помилки виникають 
лише з однієї причини — через 
нестачу інформації. Треба хо-
дити на збори, спілкуватись в 

фейсбуці в групі «Казкове село 
Бобриця» та просто між собою. 
Саме тоді наше село з кожним 
роком буде ставати кращим, 
більш комфортним та безпеч-
ним для спільного проживання. 

Взагалі, я дуже задоволена, 
що завітала до сусідів, познайо-
милася з новими людьми. Маю 
надію, що отримавши інфор-
мацію, вони  долучаться до ви-
рішення загальних потреб села. 
Бо, врешті, це вигідно всім нам. 

Дуже раджу всім, хто заці-
кавлений в розвитку села, заві-
тати до своїх сусідів, занести їм 
кодекси та донести отриману на 
зборах інформацію! 

Катерина Котлярська, 
жителька с. Бобриця

ДОБРОПОРЯДНІСТЬ: 
власний погляд 
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Загальні доходи — 9,115 млн грн, включаючи 
власні доходи 4,6 млн грн. У 2016 році власні дохо-
ди склали 2,996 млн грн, динаміка +52% за 2017 рік. 

Субвенції, а саме 377 тис. грн — це державна 
субвенція на утримання будинків культури, а ре-
шта 4,179 млн грн — інфраструктурні субвенції, 
отримані (точніше «наколядовані») нами під про-
екти з районного і обласного бюджетів.

У структурі доходів різними кольорами виділе-
но групи податків. Найважливішими для нас є три 
групи: 965 тис. грн податків на нерухоме майно, 999 
тис. грн оренда землі і податки, 2,296 млн грн — 
єдиний податок з юридичних і фізичних осіб.

Витрати — 7,972 млн грн за рік, з них 
4,438 млн грн — капітальні видатки (інвестиції в 

інфраструктуру с. Бобриця). На утримання сіль-
ської ради витратили 1,863 млн грн (у 2016 році — 
1,226 млн. грн, динаміка склала +52%).

Залишки на власному рахунку сільради на кі-
нець року склали 1,548 млн грн.

Які позитивні моменти? 
1) +52% динаміка власних доходів за рік; 
2) ми вчимося отримувати та використовувати 

інфраструктурні субвенції. Вперше така сума втра-
пила на рахунок сільради, вперше у 2017 році сіль-
рада провела тендер.

Що треба краще? 
Нам необхідні доходи для реалізації всього за-

думаного. Нам ще не вистачає десь три мільйони 
гривень в рік. Тож закликаємо вас перереєстрову-
вати платників єдиного податку в #казковесело-
Бобриця.

У 2017 році доходи підприєм-
ства, основним завданням якого 
є підтримання чистоти і порядку 
в #казковеселоБобриця, досягли 
1,332 млн грн. 

Із позитивних моментів: 
445 тис. грн з них напряму заплати-
ли жителі за послуги підприємства, 
це на 33% більше, ніж у 2016 році. 
Також ми можемо прослідкувати 
позитивну динаміку із залучення 
до вивозу сміття садових товариств. 
За рік сума коштів, що надходить 
від них, зросла майже вдвічі. 

Все ж таки, ми молодці, адже 
ніде навколо немає нічого схожо-
го. Тому у нас і значно чистіше, 
ніж у будь-кого з сусідів. З сіль-
ського бюджету на підтримку ді-
яльності підприємства було пере-
раховано 888 тис. грн. Добре, що 
ми змогли виділити ці кошти, але 
не дуже добре те, що на дві трети-
ни КП «Бобриця» утримується коштами з бюдже-
ту. Було б значно корисніше, якби ці гроші йшли 
на капітальні видатки. Наприклад, стільки коштує 
облаштування «під ключ» трьох скверів включно 
з закупівлею дитячих майданчиків, лавок та обла-
штуванням покриття.

Наші плани на 2018 рік: 
1) Сума доходів запланована у розмірі 1,6 млн 

грн, при цьому збільшення виключно за рахунок 

нових надходжень плате-
жів від жителів. Витрати 
сільського бюджету не пла-
нується збільшувати. Клю-
чова задача — зростання 
кількості клієнтів КП «Бо-
бриця», мінімум вдвічі. 

Бобрицькій сільській го-
лова Олександр Король по-
годжується, що треба роби-
ти комунікаційну кампанію 
«від дому до дому» силами 
депутатів та працівників 
сільради і КП. 

2) Середній розмір за-
робітної плати працівника 
комунального підприєм-
ства, включно з преміями, 
складає всього 6 тис. грн. Це 
більше, ніж минулого року, 
але менше, ніж має бути. 
Ми конкуруємо з ринком 
праці м. Києва, нікуди від 

цього факту не подітися. 
Ця інформація до того, щоб ви розуміли, що 

нічого надлишкового у бюджеті не закладено. Все 
дуже виважено й економно, менше вже бути не 
може.

А взагалі жителі #казковеселоБобриця неймо-
вірні. Ще роки з два такої динаміки доходів кому-
нального підприємства, і за рівнем чистоти зможе-
мо змагатися з сусідами-поляками! Для початку — 
непоганий орієнтир.

ФІНАНСОВІ ПІДСУМКИ РОКУ
Місцевий бюджет за 2017 рік.

БЮДЖЕТ КП «БОБРИЦЯ»: РЕЗУЛЬТАТИ 2017 РОКУ ТА ПЛАНИ НА 2018 РІК

ДОХОДИ БОБРИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЗА 2017 РІК

ОГОЛОШЕННЯ

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього Загальний 
фонд

Спеціаль-
ний фонд

Податок на прибуток підприємств і організацій 8 376 8 376
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за 
спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку 
рубок головного користування)

104 499 104 499 0

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів 43 777 43 777 0

Податок на нерухоме майно (фізичні особи), житлова нерухомість 907 172 907 172 0
Податок на нерухоме майно (фізичні особи), нежитлова нерухомість 17 091 17 091 0
Податок на нерухоме майно (юридичні особи), нежитлова нерухомість 41 374 41 374 0
Земельний податок з юридичних осіб   84 680 84 680 0
Орендна плата з юридичних осіб   515 659 515 659 0
Земельний податок з фізичних осіб   381 263 381 263 0
Орендна плата з фізичних осіб   16 916 16 916 0
Єдиний податок з юридичних осіб  877 758 877 758 0
Єдиний податок з фізичних осіб  1 417 984 1 417 984 0
Збір за провадження торгівельної діяльності -1 170 -1 170
Адміністративні штрафи та інші санкції  1 102 1 102 0
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних 
осіб — підприємців та громадських формувань 7 520 7 520 0

Плата за надання інших адміністративних послуг 3 315 3 315 0
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень 57 180 57 180 0

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб  — 
підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних посл

3 680 3 680 0

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на спадщину і дарування   739 739 0

Інші надходження 1 259 1 259 0
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 108 828 0 108 828
Надходження від викидів забруднених речовин 6 6
Інші субвенції  4 516 490 337 209 4 179 281

ВСЬОГО ДОХОДІВ 9 115 499 4 827 384 4 288 115

Ми зустрілися в сільській раді за чашечкою трав’яного 
бобрицького чаю. Сільський голова та активісти розповіда-
ли про проекти, які ми плануємо реалізувати в Бобриці до 
2020 року згідно стратегії розвитку населеного пункту. 

Користуючись нагодою, ми поговорили про основні пе-
репони та складнощі, які виникають на шляху до втілення 
мрій. У свою чергу, гість висловив готовність надати під-
тримку у питаннях збереження озер та об’єднання громад. 

«Хоч і неділя, але ми провели її з користю. З'їздили ра-
зом з моєю помічницею Мариною в село Бобриця, яке міс-
цеві активісти та сільський голова вирішили перетворити в 
маленьку Європу. Небайдужі та активні, вони крок за кроком 
змінюють простір навколо себе, не сподіваючись на «доброго 
царя». Я обожнюю таких ентузіастів і всі мої можливості як 
депутата — до їх послуг», — зазначив Сергій Лещенко.

Наприкінці 2016 року було створено робочу групу та розпо-
чато підготовку території згідно операційного плану. 

Впродовж 2017 року робоча група, до якої входять представ-
ники сільрад, розробила пішохідні, велосипедні, водні та кінні 
маршрути, також було розроблено та частково встановлено ін-
формаційні щити та велосипедні парковки. В жовтні розпочато 
роботи щодо маркування туристичних маршрутів. В цій частині 
проект фінансується сільськими радами. В той же час, проект є 
більш глобальним й включає об’єкти інфраструктури, зокрема, 
як туристично-інформаційний центр. Він частково потребує більш 
значних витрат на влаштування покриття доріжок на маршрутах.

У січні 2018 року Андрій Мірошніченко, член Бобрицького бла-
годійного фонду «Розвиток і благоустрій» запросив до музею знав-
ців сучасної музейної справи. Навесні розпочнемо розробляти 
проект нового приміщення для туристично-інформаційного центру 
та музею. На цей рік заплановано маркування туристичних марш-
рутів, встановлення інформаційних щитів та створення екосадиб. 

«БОБРИЦЯ — ВЗІРЕЦЬ 
БЛАГОУСТРОЮ» 
Програма на 2018 рік.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 
ЖИТЕЛІВ СЕЛА

24 березня 2018 року о 10:00 
в будинку культури с.Бобриця.

ВІЗИТ НАРОДНОГО ДЕПУТАТА 
Сергія Лещенко

ДОЛИНА ДВОХ РІК
Проект «Долина двох рік» — це стратегія 
та операційний план розвитку туризму 
територіальних громад в межах 
Києво-Святошинського, Макарівського 
та Васильківського районів 
на 2016 – 2020 роки.
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