
Звіт Бобрицького сільського голови за 2018 рік

Виконання Стратегії розвитку на 2015-20 рр. за 
2018 рік, план заходів на 2019 рік.



Перелік інфраструктурних проектів,

Стратегія розвитку Бобриці на 2015-2020 рр.



РЕЗУЛЬТАТИ 2018



Капітальний ремонт будинку культури

 Районна субвенція – 3 000 000грн



Реконструкція будинку культури



Реконструкція ФАПу

 Бюджет села – 300 000грн



Павільйони на зупинках (6 штук)

 Загальний бюджет – 600 000грн,

з яких:

бюджет села – 100 000грн, 

районна субвенція – 500 000грн.



Проект з вуличного діодного освітлення

по вул. Білогородській

 Бюджет – 1 300 000 млн. грн



Проект по встановленню вуличного освітлення по вул. 

Набережна та вул. Ірпінська

 Спільнокошт: бюджет села та кошти жителів вул. Ірпінської та 

Набережної (165 000грн)



Поточний ремонт автомобільної дороги 

(Білогородка-Бобриця-Жорнівка)

 Обласний бюджет оціночно 2 млн грн



Проект з безпеки дорожнього руху 

 Дорожня розмітка на 

перехрестях,

 Додаткові знаки та 

обмежувачі 

швидкості,

 Пішохідні «зебри» 

біля місць зупинок 

громадського 

транспорту.



Проектна документація по капітальному ремонту 

дорожнього полотна по вул. Сосновій

 Оціночна вартість проекту – 2 800 000 грн, 
з яких: бюджет села – 50 000грн,
бюджети вищих рівнів – 2 750 000грн.



Проектна документація по капітальному ремонту 

дорожнього полотна по вул. Набережній

 Оціночна вартість проекту – 1 500 000 грн, 
з яких: бюджет села – 50 000грн,
бюджети вищих рівнів – 1 450 000грн.



Будівництво дитячого садка та школи I-го ступеня

 Виділення ділянки в 

натуру

 Зміна цільового 

призначення під 

землі освіти

 Розробка проектно-

кошторисної 

документації

 Технічні умови

 Містобудівні умови і 

обмеження



Концепт з облаштування 3,5 га суспільної території на 

новому масиві по вул.Сосновій



Проведення ярмарків, свят, 

фестивалів, спортивних подій



Інфраструктура проекту "Долина двох рік" 

 Інформаційні щити біля 

Першого озера

 Велопарковка біля 

магазину в центрі села



Продовжується робота по оформленню відносин і права 

користування чи власності громади щодо нагульних ставів №1,2 

(Бобрицькі озера)



Зміни до Генплану



ПЛАНИ НА 2019 РІК



Завершення проекту "Реконструкції центральної 

транспортної розв'язки з організацією руху колом»



Проект будівництва амбулаторії (~200 кв.м)

 Субвенція бюджетів вищих рівнів – 5 000 000грн



Проект з будівництва пішохідної та велодоріжки, 

озеленення вздовж вул. Білогородської



Озера у власності громади



Будівництво нового приміщення для музею та 

ТІЦ "Долина двох рік" (~300 кв.м)

 Оціночна вартість проекту – 8 000 000грн



Решта планів на 2019 рік

 Влаштування місця для компостування та влаштування додаткових 4 

майданчиків для роздільного збору сміття

 Велосипедно-пішохідна доріжка вздовж траси Боярка-Білогородка

(Боярка-Київ-Чоп) (проектування)

 Будівництво системи каналізації та водовідводу у центральній частині

с.Бобриця (включно з вул.Набережна) (проектування)

 Будівництво системи централізованого водопостачанння у центральній

частині с.Бобриця (проектування)

 Будівництво 1 км дороги, що з'єднує центр (вул.Садова) і "нову" Бобрицю + 

реконструкція бульварної частини (проектування)

 Організація вуличного діодного освітлення 5 вулиць

 Будівництво муніципального службового житла для медпрацівників, 

поліції, педагогів (сімейний лікар)

 Інфраструктура "Долина двох рік" (покриття доріжок, оглядові

майданчики, інше)

 Капітальний ремонт приміщень будинку культури (школа мистецтв)



Дякую за увагу!


