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Голова Правління

ПРОГРАМА ДІЯЛЬНОСТІ БОБРИЦЬКОГО СІЛЬСЬКОГО
БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ «РОЗВИТОК І БЛАГОУСТРІЙ»
Стратегічна мета діяльності фонду:
Протягом 2014-2015 рр. проведення системних заходів та побудова структури управління
інфраструктурою с.Бобриця, що забезпечить екологічну чистоту та сучасні стандарти
комфортного проживання мешканців на рівні селищ країн Європейського Союзу. Значне
збільшення бюджету селища. Перетворення селища на рекреаційну територію.
Цілі :
1. Організувати прибирання території селища тричі на тиждень силами найманих
працівників, включно з покосом трави на територіях загального призначення, обрізкою
дерев та кущів, з подальшим вивезенням сміття на сміттєзвалище. Термін виконання – з 1
квітня 2014 року.
2. З метою впорядкування території села розробити і сприяти затвердженню місцевою
радою «Правил благоустрою і утримання території селищної ради с. Бобриця КиєвоСвятошинського району Київської області», в-подальшому сприяти контролю виконання
встановлених правил. Термін виконання – весна 2014 року.
3. Збільшити бюджет за рахунок реєстрації на території селища юридичних та фізичних осіб,
що є платниками податків, які зараховуються у місцеві бюджети. Сприяти збільшенню
розміру субвенції з держбюджет на утримання села. Зростання бюджету з 600 тис. грн. на
рік до 1 млн. грн. Термін виконання – 2014 рік.
4. Сприяти 100% освітленню вулиць селища з метою створення комфортних та безпечних
умов пересування в темний період доби, з урахуванням естетичного ефекту освітлення.
Термін виконання – з квітня 2014 року.
5. Сприяти створенню рекреаційної зони з сучасною набережною навколо озер, що
знаходяться на території селища; проведення заходів для досягнення економічного ефекту
від водойм, який буде спрямовуватись громаді селища. Термін виконання – 2015 рік.
6. Організувати оновлення засобів, що забезпечують прибирання території селища, зокрема
капітальний ремонт та модернізацію трактору, що заходиться на балансі, купівлю
універсального трактора з відвалом для чищення снігу, навісного обладнання для чистки
доріг від бруду та покосу трави на узбіччях, поливально-миючого обладнання. Термін
виконання – з березня 2014 року.
7. Сприяти оновленню та приведенню до сучасних стандартів вулично-дорожньої мережі
(проїзної частини вулиць, доріг, майданів, внутрішньо-квартальних та інших проїздів,
тротуарів, пішохідних доріжок, вуличних автомобільних стоянок, водостічних та
дренажних систем). Термін виконання – з квітня 2014 року.
8. Сприяти створенню системи велосипедних доріжок на території селища. Термін
виконання – 2015 рік.
9. Сприяти встановленню дорожніх інформаційних покажчиків для комфортної навігації
територією селища, в тому числі встановлення на в’їзді до села Термін виконання – літо
2014 року.

10. Сприяти капітальному ремонту зупинок громадського транспорту за єдиним стандартом.
Термін виконання – 2014 рік.
11. Сприяння збільшенню території зелених насаджень, створення єдиного гармонійного
ландшафтного стилю селища. Термін виконання – з квітня 2014 року.
12. Формування та сприяння розповсюдженню інформації про історію селища. Залучення
митців до створення творчої атмосфери у селищі (зокрема сучасний художній розпис
будівель, споруд, заборів). Термін виконання – 2015 рік.
13. Організація та проведення щорічних традиційних фестивалів, що підтримують
рекреаційний, екологічний, творчій імідж селища. Термін виконання – осінь 2014 року.
14. Організація безпеки на території селища, в тому числі регулярного патрулювання. Термін
виконання – червень 2014.
15. Сприяти 100% газифікації селища, включно з новими масивами. Термін виконання –
протягом 2014-15 рр.
Механізм виконання:
1) Визначення пріоритетних цілей для виконання на загальних зборах учасників Фонду;
2) Координація діяльності з селищною радою (в т.ч. щодо наявних фінансових ресурсів) з
метою якнайшвидшої реалізації цілей Програми;
3) Формування власного фінансового ресурсу Фонду відповідно до визначеної суми для
виконання пріоритетних цілей. Фінансовий ресурс Фонду формується за рахунок
регулярних щомісячних та цільових внесків громадян та підприємств. Протягом 2014-15
рр. основні витрати по реалізації цілей фінансуються за рахунок коштів Фонду. При
цьому проводиться постійна робота по збільшенню бюджету селища за рахунок вказаних
у цілі 2 джерел з метою переводу на повне фінансування реалізації зазначених цілей з
2016 року за рахунок коштів місцевого бюджету.
Загальна схема фінансування програми, два напрямки:
Організація регулярного
прибирання територій загального
користування селища, прилеглих
лісових зон, водоймищ, покос
трави, підрізка кущів, дерев, полив
та прибирання снігу
Реалізація проектів, що
потребують спеціального
фінансування. Перший проект благоустрій в'їздної групи селища
(встановлення стели з підсвіткою,
висадка рослин, позначення та
підсвітка пішохідного переходу,
обладнання зупинок
громадського транспорту,
впорядкування узбіч).

• Реалізація за рахунок щомісячних платежів мешканців селища,
участь всіх без виключення. Встановлення диференційованої
абонплати на рівні: 100 грн/міс - для всіх категорій мешканців, 20
грн/міс - для малозабезпечених.
• Виконавець - КП "Бобриця" на основі договорів про надання
послуг.

•
•Реалізація за рахунок одноразових цільових внесків
мешканців селища у Бобрицький сільський благодійний фонд
"Розвиток та благоустрій". На основі затвердженого
кошторису проекту. Участь у проектах на добровольній
основі. Розмір внесків залежить від масштабу проекту.
• Замовник проектів - Бобрицький сільський благодійний фонд
"Розвиток та благоустрій". Засновники фонду - мешканці
села. Майно лишається на балансі фонду.

