
Звіт Бобрицького благодійного фонду 

«Розвиток та Благоустрій» за 2021 рік

План заходів на 2022 рік.



Бобрицький благодійний фонд «Розвиток та 

Благоустрій», мета створення

Фонд створено з метою розвитку села Бобриця шляхом здійснення

благодійної діяльності. Надання допомоги по створенню та

відновленню інфраструктурних та культурних об'єктів села: доріг,

освітлення, комунікацій, елементів благоустрою та мистецтва,

культурних заходів та традицій.



Напрямки діяльності фонду

- покращення стану доріг села;

- створення елементів інфраструктури рекреаційного 

напрямку, зокрема велодоріжок; 

- сприяння та підтримка активності щодо підтримки чистоти 

села; 

- сприяння та підтримка 100% охоплення території села 

телекомунікаційними послугами;

- сприяння розвитку культури та історичної спадщини села;

- сприяння охороні і збереженню культурної спадщини, 

історико-культурного середовища, пам'яток історії та 

культури, місць поховання;

- сприяння розвитку природно-заповідного фонду та 

природоохоронної справи;

- залучення коштів благодійних організацій (у тому числі

міжнародних), інших юридичних осіб, спонсорів та меценатів

до реалізації благодійних проектів та програм;



Події та заходи 2021



Оформлення нового скверу

В рамках проекту Bobrytsia

sculpture village передано та

встановлено в громадському

просторі/сквері на в'їзді в Бобрицю

три роботи: "Стрілець", "Час" та

"Близнюки. Протилежності в

схожості" відповідно сербського,

іспанського та польського

скульпторів.



Створено новий об’єкт ПЗФ «Урочище Ярове»

Ботанічна пам'ятка природи

місцевого значення "Урочище

Ярове" площею 8,2 га є цінною

лісовою ділянкою. Пам'ятку

заборонено передавати в приватну

власність, випалювати на ній

сухостій, скидати на території

сміття та проводити розважальні чи

інші заходи.



Споруджено місток через річку Ірпінь

Бюджет 400 000 грн.

На початку літа споруджено місток

через річку Ірпінь.



Встановлено парасольку

Бюджет 120 000 грн.

На дитячому майданчику по вул.

Шкільна встановлено парасольку,

яка захищає від сонця та дощу



Облаштовано криницю Бобра

Бюджет 180 000 грн.

Оформлено останнє діюче джерело

в Бобриці: проведено

реконструкцію криниці та

встановлено місток.



Протидія самочинним забудовам

Ініційовано правовий розгляд

незаконних самочинних будівництв

всупереч цільовому призначенню

земельних ділянок та генеральному

плану забудови села - 3 об'єкти на

території села.



Очищення площі

Приведення площі до початкового стану після фарбування ККП

"Білогородка" та від залишків заліза від поливу. Фінансування

відбулося за рахунок спільнокошту.

Бюджет           

12 000 

грн.



Бобрицький Ярмарок

 4 Ярмарки

 1200 Гостей

 121 Виробник

Організаційні внески 100 860 грн.

Дохід 70 074 грн.

Дотовано 30 786 грн.



Щорічний конкурс карикатур

 150 Учасників

 300 Робіт

 45 Країн світу

 5 Років поспіль

Бюджет 78 000 грн.



ІІІ Міжнародний скульптурний симпозіум 

BOBRYTSIA SCULPTURE VILLAGE

 4 Скульптори

 2 Сквери поповнилося

скульптурами

 1 Стаття в газеті «День»

Бюджет  417 000 грн.



BOBRITSA FILM FESTIVAL

 29 Фільмів українського 

та зарубіжного 

виробництва було    

презентовано

 20 Зіркових гостей та 

майстеркласів

 86 Публікацій в ЗМІ

Бюджет           1 003 400 грн.



Kyiv Fall Edelburg Cup 2021

Гонка з роздільним стартом

 200 Учасників з усієї 

України

 1   Гонка з роздільним

стартом вперше за 

7 років в Києві та  

області.

 Щорічна подія

Бюджет           2 200 грн.



Велопрогулянка

 50 Учасників з Києва та області

 1   Обкатка 1 з 3-х туристичних веломаршрутів

 Розвиток туристичного потенціалу Бобриці



Газета «Наша Бобриця»

 2 Випуски поширено

 3000 Екземплярів в кожному 

випуску

Бюджет           40 000 грн.



Туристична карта

 2000 Екземплярів

 31 Туристичних об’єктів

 1 Туристичний сайт

Бюджет           6 500 грн.



Співпраця з Благодійним фондом 

Zagoriy Foundation

Фонд підтримав благодійний

марафон БлагоДій та виділив

фінансування на організаційні

процеси.

Zagoriy Foundation системно

впроваджує накопичений

поколіннями сім'ї Загорій досвід

благодійництва, — що дозволяє

робити вражаючий внесок в

розвиток України.

Бюджет           24 900 грн.



Благодійний марафон 

БлагоДій

Бюджет           48 400 грн.

 6 Родин та друзів взяло 

участь в марафоні

 2 Комунальних 

підприємства 

долучилися до 

марафону

 26 Зроблених добрих

справ 

 6 Сімей Бобриці

отримали допомогу



Бюджет Фонду 2021



Бюджет проєктів 2021



Планові події та заходи 2022



Регулярні події 2022

6 Бобрицьких Ярмарок

1 Конкурс         

карикатур

1    Том Соєр Фест



Регулярні події 2022

1    Bodritsa Film Festival

5   

Велопрогулянок

1    Скульптурний симпозіум



Регулярні події 2022

1    Велогонка

4   Газети

1    Благодійний марафон БлагоДій



Заходи 2022

Стратегія розвитку с. Бобриця на 

2022-2027 роки

Оформлення статусу озер

Проєкт музею-туристичного центру за 

рахунок спільнокошту

3 природозаповідні зони в Бобриці

Фіксація меж села та закріплення

статусу земель

Конструкція компостерів для листя

Встановлення 2 візуалізацій козацьких 

митниць вздовж річки Бобриця

за ескізами Миколи Ковальчука

Створення каталогу скульптур бобрів



Стратегія розвитку села Бобриця на 2022 – 2027 роки

Організація громадського обговорення Стратегії розвитку села 

Бобриця в рамках стратегії Білогородської ТГ

Формування плану дій для досягнення цілей стратегії

Оформлення стратегії та плану дій в презентацію



Визначити правовий статус озер/ставків

Створення робочої

групи

Зафіксувати право-

вий статус озер/

ставків за громадою

Оформлення

паспортів

водних об’єктів



Проєкт музею-туристичного центру 

за рахунок спільнокошту

Зібрання громадою необхідної суми

Етап розробки проєкту центру

Внесення будівництва центру в бюджет сільської ради на 2023 

рік



3 природозаповідні зони в Бобриці

Створення робочої

групи

Напрацювання та 

реалізація плану дій

Озерам надається

статус заповідної

зони



Фіксація меж села та закріплення статусу земель

Замовлення та розробка

проєкту землеустрою

Громадські обговорення

проєкту

Внесення змін про 

земельну ділянку до 

Державного земельного 

кадастру 

Облаштування межових

знаків



Візуалізація козацьких митниць вздовж річки Бобриця

за ескізами Миколи Ковальчука

Зібрати через спільнокошт

60 000 грн.

Розробити 2 ескізи

Встановити 2 візуалізації

козацьких митниць

вздовж річки Бобриця



Будівництво компостерів для листя

Будівництво двох секцій

компостеру

Налагодження логістики зі

збору листя

Впровадження технології

перетворення листя на 

ресурсоцінний гумус



Створення каталогу скульптур бобрів

Сформувати реєстр наявних

скульптур бобрів

Оформити реєстр в каталог

Сприяти збільшенню кількості

скульптур бобрів на території

села



Бюджет 2022



Дякую за увагу!


