
  

БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
Бучанського району Київської області 

3 сесія VIIІ скликання 
 

РІШЕННЯ 
24 грудня 2020 року        № 2/9-3-VIII 

с. Петропавлівська Борщагівка  

 

Про затвердження програми «Соціально-економічного і культурного 

розвитку Борщагівської сільської територіальної громади Бучанського 

району Київської області на 2021 рік» 

 

Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України від 21.05.1997 року № 

280/97-ВР „Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 91 Бюджетного 

кодексу України, Закону України „Про Державний бюджет України на 2021 

рік”, сільська рада,- 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити  програму «Соціально-економічного і культурного розвитку 

Борщагівської сільської територіальної громади Бучанського району 

Київської області на 2021 рік», що додається. 

 

2. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету та капітального будівництво. 

 

 

Сільський голова       Олесь КУДРИК 
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вступ

програма ооцiалъного, економiчного та культурного розвитку
Борщагiвськоi оiльськоi територiалъноi громади на2а2| piK (далi - ГIрограма)
розроблена структурними пiдроздiлами виконавчого KoMiTery Борщагiвськоi
сiлъсъкоi ради вiдгrовiдно до Закону Укршни кПро мiсцеве самоврядування в
YKPaiHi>, Закону Украiни <Про дер)ItЕ}вне прогнозування та розроблення
Iтрограм економi.rного i сощiального розвитку Украiни>, постанови Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд 26,04,2003 року за Ns б21 кПро розроблення прогнозних
i ПРОГРаМНИХ ДОкр(ентiв економiчного i сощiалъного розвитку та скJIадання
проекту дерх(авного бюджету>, зi змiнами.

ПРОГРама сrrрямована на забезrrе.тення стЕtлого економiчного та
ооцiального розвитку, пiдвищення стану кулътурного та покращення
дiяльностi сiльоъкого господарства у 2021 porli , пiдвищення рiвня }киття та
добробуту мешканцiв громади ,

РеаЛiЗацjЯ головних завдань та заходiв соцiальнOго, економiчного та
культурного розвитку оiл громади у 202I Роцi дозволить поIФащити
iнвестицiйнУ приваблИвiсть, створити умови для пiдвищення рiвня
КОнк)рентних шереваг та гщиродно-ресурсного потенцiалу MicTa, та на щiй
ooHoBi досягти нЕtлежних стандартiв rкиття та доступностi якiсних послуг для
населення.

Щiлi та прiоритетнi завдання, визначенi Програмою, будутъ реалiзованi
шJuIхом TicHoi спiвпрачi мiсцевих органiв мiсцевого самоврядування,
роботодавцiв та дiсздатноi громадоькостi.

ЗаВДання та 3аходи ГIрограми фiнаноуватимуться за рахунок коштiв
бюдх<ету громади , оубвенцiй з бюдхсетiв iнших piBHiB, коштiв державного
фондУ регiональнОго розвитку, коштiв, зЕIJlучених у рамках мiжнародних
проектiв та грантiв, власних коштiв суб'ектiв господарювання.

орiентовний обсяг фiнансрання заходiв Програми за рахунок коштiв
бюрtсету Борщагiвськоi сiлъоъкоi ради складае 451 598 тис. грн,

ПРОГРаМа ЗаJIишаеться вiдкритою длlI доповнень та коригувань. Змiни та
доповнення до Програми затверджуються Борщагiвсъкою сiлъсъкою радою за
поданFIям постiйноi KoMioiI MicbKoi Ради з питань реалiзаuii дерх<авноi
регуJUлторноi полiтики у сферi госlтодарськоi дiяльностi, фiнаксiв, бюджету,
ооцiалъно-економiчного розвитку.



пАспорт
Програми соцiальнOго, економiчного та культурного розвитку
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1, МЕТА ТА ПРIОРИТЕТИ СОЦIАЛЬНОГО, ЕКОНОМIЧНОГО
тА культурного розвитку БорщАгIвсъкоi сtлъськоi

тЕриторIАльноi громАди на 2021 piK

Законодавчою та нOрмативно-правовOю основою розроблення Програми
соцiального, економiчного та кулътурного розвитку Борщагiвоькоi сiльськоi
територiальноi громади на 2а2| piK (налалi - Програма) е:

Коллсmumуцiя Украiнu,
Законu Украi,нu:
кПро мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>, кПро державне прогнозування

та розроблецня програм економiчного i соцiального рOзвитку Украiни>>, кПро
державнi цiлъовi програми>; кПро стимупюваItнlI розвитку регiонiв>; кПро
iнвестицiйну дiяльнiсть>; <Про режим iноземного iнвестування); кПро
зовнiшнъоекономiчну лйлънiсть>; кПро дозвiльну систему у сферi
господарськоi дiяльноотi > ;

Програми економiчного, соцiалъного та культурного розвитку
Борщагiвськоi сiльськоi територiальноi громади Бу.rалтоъкого рйону
Киiвоькоi областi на 2021 piK .

Метою Програми е створення умов для забезпечеЕнlI стЕlJlого розвитку
Борщагiвсъкоi сiльськоi територiальноi громади, пiдвищення ефективностi
використання його внутрiшнього природно-ресурсного потенrцiалу, якостi
життя хсителiв, розв'язання економiчних шроблем та задоволення соцiальних й
кулътурних гIотреб громали .

Виходя.Iи з комшIексноi оцiнки потенцiа-гlу громади , ii конкурентних
IIереВаг, потреб та зовнiшнiх викликiв, Програма визначае ocHoBHi стратегiчнi
гlрiоритети сталого розвитку громади Ha2OZL piKTa найближчi роки, окреслюе
шляхи та моханiзми ix реалiзацii.

При розробцi цiеi, Програми застосовано пiдхiд, який дозволить
УСвiдОмити та досягти умотивованого зв'язку Milt стратегiчними
прiоритетами, цiлями та завданнями, якi необхiдно запровадити для
досягненrш поставленоi мети у 2021_ роui,

Програму гrобудовано за принципами взаемодii стратегiчних гlрiоритетiв.
такий пiдхiд априяс комплексному баченню та загаJIьному розумiнню
ПРОUеСiВ РОЗВитку сiл громади як на найблихсчий перiод, так i на перспективу.
Стратегiчнi прiоритети * це головнi сталi цiлi, якi обумовленi постiйною
змiною якiсних вимог для ix досягнення.

Пiдrрунтям сталого розвитку громади на 2а21 piK та на найближчу
пер спективу виз нач ено насту пнi с mр аmеziчнi пр io р u m еmч :

А. Щобре врядування Свропейоького зразка;
В. Сприятливе бiзнес-середовище, crlacнa мiоцева eKoHoMiKa;
С. Високi соцiальнi станларти )Ifiття;

4



()утнiстъ вI,Iзначених п рiоритетiв

А. fобре вряdування €вропейськоzо :]разка

Свропейоька хартiя мiсщевого самоврядування, визнатIае органи плiсцевого
самоврядування однiею з головних пiдвалин буль-якого демократичного
ус,грою, а 0хорона й посилення мiсцевого самоврядування ва}кливим
внеском у розбулову суспiльства на принципах демократii,, участi та
децентраJliзацii влади. Цей'документ передбачае право громадян на уIастъ в

управлiннi лержавними сIтравами й те, що це право найбiльш безпосередньо
може здiйснюватиая саме на мiсцевому piBHi,

Як мiсцева громад&, що булус сильну опiльноту Борщагiвська сiльоька
теритсlрiальна громада повинна надавати прiоритетного значеншI цим
процесам. Розвиток сiльськоi громади перелбачае формування ефективних
органiв мiсцевого самоврядування, забезпечення участi у розбудовi оiл Bcix
зацiкавлених cTopiH та спiльне бачення владою та громадою його майбутнього.

Мета доброго врядування европейоького зразка полягае у (lopMyBaHHi
сильноi Й аlсгивноi громади, центром якоi е задоволення базових потреб cBoix
городян Задля забезпечення сталого економiчного, ооцiал,ьного та культурного
розвитку сiл громади .

В. С пр uл пlJltt в е б iз н е с - с ер е d о вu tце, су rl а с нtl lп ic ц е в а е ко нолл i ка
у нинiшнiх умовах господарювання Борщагiвська сiлъсь ка територi альна

ГРО]\,1аДа стоiть перед викликом створення HoBoi економiчноi гtлатформи для
сt}ого шодаJIьшого розвитку, що вимагае активiзацiт економiчноi дiяльtlостi
о),б'скт:iв госllодарювання. Головним завданням при цьому поста€ створення
СЛРИrIТливого бiзнес-клiмату та пiдтримка бiзнесу за для створення достатньоi
кiлъrtоо,гi робочих мiсць iз високим piBHeM оплати працi.

Сiльський ринок прачi хараюеризусться низькою гнуtlцia.-о та знатIними
СТРУКТУРними диспропорцiями, пов'язаними з невiдповiднiстю попиту та
прOпозицii на ринку прачi, Значним залиша€]тъся приховане безробiття. kpiM
т,ог,о, сrrостерiгасться вiдтiк з сjл молодi через нестачу якiсних робочих мiсць.
lJвахсаюЧи на це, орiснташlя на створення пiдприс:мцями ноIJих якiснлtх робочих
п,liсtдъ' ltеребуватиме у постiйному фокусi уваги Боршагiвоькоi сiльськоi Ради.

С. IJucoKi соtцiапьнi сmанDарmu }клtпllлlя
Одrrим з головн,их свiтових показникiв людського прогресу в,tsажасться

iгt,гегllсltlаr,rлтй кiндекс людського розвитку), осIIовI-Iими складоI]иN{и якого с
'Гl)ИВаЛе i здорове жи,п,я, мо}кливостi для здобу,,гтя освiт,и та доступнiсть умов,
ЩО ЗабеЗПеtiУють гiдний хси,гтевий piBeHb. Цi три складовi е провiдниN,rи для
jIюдсъкого розI}итку та визначають я,кiсть жи.гtя люд,ини.

РеаЛiЗУЮчи принципи соцiальноi злагоди, Борщагiвська сiльська
т,ерl{тсlрiальна громада праг}rе залучатИ горOдяН до гл&отi у громадському
ittШrГi" РОЗширити мOжJlивоотi ix самореалiзtrцii. як соцiа.гlьних суб'сктiв, через
(lopп,r1,3;111p111 рiзник колективних сiльсi,ких iденти.лностей. Таким чином?



ВИКОНаВЧИЙ KoMiTeT та Борщагiвоька сiльська
ооцiальний простiр сiл громади , гtiдвищити
iнтеграшiю до нього рiзних ceкTopiB , кудътури,
0хорOни здоров'я, спорТУ, туриЗIчIу та iH.

рада мас наплiр покрзIцити
соцiалъну згуртованiстъ та
п/rистецтва, освiти, безшеки,

Ci;rbcbKa влада бУде прагнутИ до подаЛъшогО вдосконСt,Iення робот,и
СОЦizurЬНИХ iНСТИТУТiu, А Це У авою чергу сприятиме формуванню соцiа;rъноi
ловiрИ та вiдчуТтя рiвниХ мо)IfiивОстей для жителiв .ро*uл" та поваги до них.

2. OCHOBHI ЗАХОДИ ТА ОЧIКУВАНI РЕЗУЛЬТАТИ СОЦIАЛЬНОГО
EKOHO,N{I чного тА кулътурного розв,I,,Iтку

БоршагiвськоТ сiльськоТ територiальноi' громади на 2021 piK

2.1. Створення умов для економiчного зростання

2.1.1. Бrоджетна полiтика
Головrlа мета - забезпечення yciMa уtlасникап,lи бюдrкет]}Iого п,роцесу

(виконавчий KoMiTeT БорщагiвсъкоI сiльсъкоi ради, кOмуналънi пiдприЪ*.ruЬ
,t,a заклади) виконання заплiIнованих шоказникjв надход)ttень доходiв досiльського бюдriсету та пiдвищення ефективностi використання бюдittетних
коштiв.

Формування дохiдl-tоi час,гини бюджету 2021 року вiдбудет,ься на тих }ке
засадах бюдхсетноi та податковоi цолiтики, що й у 202а роцi, iз врахуванням
реформ,и мiхсбюд>lсетних вiдносин та податпо"оi реформи, Ьпр"r.rва}lих на
децентралiзацiю мiсцевих фiнансiв та збiльшення р..урСу мiсцевик бюдitсетiв.

Щiлi Trr прiоритетнi завдання на 202l piK:
- забезпечення виконання бюджету села вiдповiдно до затвердл(еного

ПЛ&н5z, досягнення збiлъшення обсяr,iв надходжень;
- забезшеtlення rrрозоростi показникiв сiльсъкого бrодrкету;
- ефективне використання бюдхсетних коштiв;
- дотрим ання жорстко i c}i нансо в oi, дисц,иплiни ;
-пiдв иrцення еф ектив но cTi управлiння бюд>lсетними коштами, посиленнrI

контролю та вiдповiдальностi yoix учасникiв процесу за дотриманням
бюдхсетного законодавства,

- забезпечення свосч,асноi, та в повному обоязi виплати заробiтноi, плати
працiвникам бюдхtетних установ громади ,

OcHoBHi заходи для забезпечення виконаннfl зазначених цiлей:
обгрунт,tlване т,а реальне плануванtlя доходiв сiльського бюдхсету на

базi rrоказникiв соцiально-економiчного рOзвитку сiл громади , з врахуванням
норм б,юдхсетного та податкового законодавства, рекомендацiй Йi*riсrерсruа
фiнансiв Украiни;

- активiзацiя роботи виконавчого koMiTeTy Борщагiвськоi сiльськоi Радиiз зzUIучення ,коштiв до бюдлtету громад.и , використання резервiв його
llаIlовllення, У томУ .tислi вiдпрацювання пiдприсмств щодо збiльшення



заробi.тноi плати найманим працiвника.trл, яким
середньомiсячна заробiтна плата Еижче законодавIIого
виведення з TiHi доходiв фiзичних та юридичних осiб;

_ пiдвищення рiвня податковоi культури населення,
оуспiльства про ваrкливiсть напOвнення бюд>ltету.

нараховувалась

рiвня; сприяння

поiнформованостi

Очiкуванi результати
забезпечення свосчасних та у rrовнOму обсязi надход}Itенъ податкiв,

збtrрiв (обов'язкових платеlttiв) до бюдrкету громади
запланованих показникiв.

1,.|.2. l3алу.lgцня iнвестицiй до сiльськоi eKoHoMiKlt

вtдповlдно до

Головна мета створення органiзацiйних передумов та дiсвих
tоlеханiзмiв для збiльшення обсягiв вiт.tизняних та закордонних iнвестицiй в
iнновацiйний розвиток еконоплiки громади , зал}чення iнвесттlцiй й реалiзацiя
iнвестицiйних проектiв зi значним економiчним, соцiальним або
б,юдlttетоутворюючим ефектом, гliдтримка мiсцевого бiзнесу, Що сприятиме
tтодальшiй розбудовi територii громали , покращенню умов tIроживання,
комфорту й добробуту мешканцiв громади ,

OcHoBHi заходи для забезпечення в}Iконання зазнаtIених цiлей:
- розробка механiзмiв залу.lення приватних iнвестицiй у будiвництво та

реконструкцiю об'е,ктiв сiльоькоi TpaнclropTHoi. та iHxce,HepHol iнфраструкт}ри
з використанням дер}кавно-приватного партнерства, т,ощо;

- допомога мiсцевим виробникам у просуваннi продукцiI на
внутрiшньому та зовнiшнъому ринках,- стимулювання мiсцевого бiзнесу до впровадження iнновацiйних
т,ехнолоГiй, збiльшення обсягiв виробничтва продукцii, експорту ToBapiB i
послуг за кордон;

- стимулювання кOмунальних закладiв та виконавчих органiв
Борщагiвоькоi оiлъськоi Ради до iнiцiацii чиlта впровадження iнвестицiйних
проеtстiв у вiдповiдних ссРерах;

- збiльшення iнвестицiйних пропозицiй за рахунок об'ектiв
незавершеного будiвництва, територi,й непрацююч,их промислових
пiдгtрис:мотв, неефективно використовуваних земельних дiлянок, проектiв
компле,ксноi р еконструкцi i i ренов ацii, териr-орi й ,

- продовження опiвпрацi з державними та регiон;lJlъними програмами та
(1оrдппо" з метою зzLпучення додаткових iнвесr"цit у розвитоп i"фраотруктури
сiл громади;

Очiкуванi ре:lульт irти ;

_ сr,вореНня в селах громаДи спри,яТливогО iнвестицiйного клiмату
- розвиток та поглиблення спiвпрачi сiльськоi влади з iнвесторами у

напряМ ку реалiЗацii, вахсЛивиХ iнс}растРуктурних проeKTiв;
- зростання надходх(ень до сiльсъкого бюдхсету;
- розбулова оiльськоi iнфраструктури за рахунок реzuliзаtuii мiських,

1lеl,iоt+zt-ilЬних загаЛьнодержавниХ програМ та iнвестицiйних проектiв у сферi



господарс]]ва, еколог,ii,

Боярка,
якостi )I(и]-I я жителiв

сферi2.1.3. Ефектлrвне управлiння комунальною власнiстrо та

земельних вiдносин
головна мета - збереllсеннrl, цiлъове використання та примноження

об'ект,i в комунальноi власностi територiальнсli гро,vrади .

t{iлi та прiоритетнi завдання на 202I piK:
- створення умов для ефективного використанътя майна сiльськоi

комуllалЬноi власНоотi та забезгiе.tення дохiднсli частини бюджету.

- створення привабливих умов для залуliення i,нвест,ицiй, використання

зеN,IеJlь за iх функцiональFIим,призначення,м.

OcHoBHi заходи для забезпечення виконання зазначених цiлей:
- забезпеtlення iнdlор,мачiйноi вiдкритостi прошесу вiдчуlсення;

розроблення Texнi.tHoi документаIIii ii iз вставленняN{ N{еж Боршtагiвськоi, yuJyw\/Jlvгrл./1 I чллr*I.л\-rl лv^t\J

сiльськоi територiаJIьноi громади ;

- розроблення (оновленоi) технiчноi документацii з нормативноi грошовоi

оцiнlrи земель сtгl громади ;

_ проведення iнвентаризацii земеJIь користувачами земельних дlлянок при
o(loprvureHHi або змiнi прав власностi чи користування :]емель,нип,r,и дiлянками.

Очiкуванi результати:
- виконання бюджетних призначень вiд використання та продe)ку об'ектiв

]{оr\{уr{альноi власностi громади ;

- забезпечення прOведення свосчасних розрахункlв орендарlв за

виI{ористання об'сктiв комунальноi власностi г,ромZДИ ,

- гtiдвищення рiвня ефективностi використання з9мель, удоскон€lJIе,ння

функцiонально-lrланувалъноi органiзацii забудови;
- забезпечення ефективного управлiння земельними ресурса,ми;
- повне та свосчасне справляння землекористувачами.fIлати за землю;
- оновле[tня планово-картографiчних MaTeplaJIIB гIа сучасних

тех[IоJ]огiчних носiях (електронна форма);
- прозорiоть механiзму набутгя та реалiзацii прав ВЛаСНОСТi абО ПРаВ

КОристування на землю на територii громали .

3.СПРияння poзBpITKy реального сектору еконоМiКИ
J. I. I. РОзвиток пiдпрлlсплtr}rцтва. Регуляторна полiТt,tКа.

I-оловrrа мета - створення сприятливого пiдприсМНИЦЬКОГ'О СеРеДОВИЩа,
ЗабеЗПечення прозорого та чiткого механiзму взаемодii оРГаНiВ ПliСЦевСli владlt
та оуб'еКтiв пiдприемниць,коi дiяльностi.



Цiлi та прiоритетнi завдання на 2021 piK:
_ забезпеченнrI проведецня державноi регуляторноi полiтики у оферi

господарсъкоi дiяльностi, здj.йонення коЕтропю за дотриманням вимог Закону
Украiни кПро засади державноi регуляторноi полiтики у сферi господарсъкоi

дiяльностi> пiд час розробки регуляторних aKTiB;
_ забезпечеш{я здiйснення фiнансово-кредитного, iнвестицiйного,

ресурсного, iнфраструктурного, iнформаuiйного забезпечення гliдтримки
маJIого пiдгlриеп,t ництв а ;

_ збiлъшоння кiлъкостi адмiнiстративних послуг та забезпечення

функчiонування Центру надання адмiнiстративних шослуг у новому якiсному
cTaHi та у новому примiщеннi.

OcHoBHi заходи для забезшечення виконання зазначених цiлей:
- пiдготовка регуляторних aKTiB вiдповiдно до Закону Украiни кПро

засади державноi регуляторноi полiтики у сферi госшодарськоi дiяльноотil>;
- поотiйне консультуванIш тrредставникiв бiзнесу, ix громадських

органiзаuiй щодо змiн законодавчоi та нормативно-правовоi бази з питанъ
пiдприсмництва,

- проведення зустрiчей депегацiй для обмiну досвiдом та пошуку
стратегiчних партнерi.в, гrостiйне вдосконrtлення методiв та форм
мilкнародного спiвробiтництва,

- провадження комунiкацiйного дiалогу Mixc суб'ектами гliдгlриемництва
Tit мiсъкою владою з метою оIIрацювання механlзмlв сприяння
пiдпрr,тсмн,ицькому середовищу та усунення певних перешкол у забезпеченнi
ltси,гt,с:дiялыtо с,гi пiлприемшi в,

- постiйне оновлоння нормативних документiв, якими регламентоtsано
надаI{ня адмiнiстративних послуг у вiдгiовiдностi до змiн чинного
:J?tкоtlодавства,

Очiкуванi резуль,гати :

- о]римання суб'ектами господароькоi дiяль,гtос,гi Борrцагiвськоi сiльоькоi
Ради дозвiльних докуп{ентiв для ведення власноi пiдприеп,rницьtсоi дiяlпьностi
виключно в (€диному дозвiльному центрi>, _що працюватимIе у форматi I-{eHTpy
I{ ада}i [Irl алrчriнiстративних послуг;

- вiлсу,гнiсть порушень дозвiльного законодавства щодо процедур видачi
ДОЗВiЛъних документiв, а саме, порушенъ TepшliHiB видачi локументiв
ДСlЗВiльного х,арактеру мiсчевими та регiональними дозвiльними органами та
пр о Llедури шер едатri Iх дер>ltа вному адмi HicT:p атор у ;

- Забезпечення та вдосконаJIення функuiонування I_{еrrтру надання
адплiнiстративних поалуг.

3.t.Z. Розвиток спох(лIвчого ринку та сфери послуг

Г'qrловна мета - забезпечення iснування цивiлiзtlвансlТ iнфраструктури
СПО}кивt{ого ринку ToBapi,B та послуг, I]исокого рiвня торго.вельного т]а

ПОбУТОвОго обслуговування на}селення, належнOгсi захисту прt}в споliсивачiв,



lIосилення контролю за як,iстю ToBapiB та санiтарн,о-гiгiенi.tних умов ix
шродажу.

I]iлi та прiоритетнi завдання на 2021 piK:
- задоволення попиту населення на спо>lсивчi товари та послуги у

ши,рокому асортиментi та в межак територiал,ьноi доступностi;
- забезпечення достатнъого рiвня торговельного та

обслуi,овування населення;
- забезпечення наJiех(ного захисту прав споrк,ивачiв;
- пiдвищення якостi та забезпечення безпечностi ToBapiB та
_ формування конкуреI-{тного середови.ща на внутрiшнъому

ринку.

побутового

гlослуг;
спохtивчому

OcнotlHi заходи для забезпечення виконання зазначених цiлей:
- сРормувzшня ефективноi цивiлiзоваriоi торговельноi lнфраструктури та

iнфраструкт}ри сфери rlослуг,
- створення умов для продажу продукцii безпосередньо ii вироб,н,иками;
- гriдвищення рiвня торгOвельного та побутовогrэ обслуговуваншl

населення;
- проведення дiяльностi щодо недоп).щення на ринок сРа"шьоифiкованоi

пролукuii;
- ,вжитгя згiдно поtsновa.>кень та законодавства заходiв щодо лiквiдацii

мiсць стихiйноi торгiвлi;
- боротьба з тiн,ьо.вою зайнятiстю, а саме; зменшення фактi,в нелегаJlьного

l}икOристання робочоi сили та збiльшення надходжень гrодатку з доходiв
(эiзлrчгrих осiб та единого соцiального внеску.

Очiкуванi резуль,гати :

- поIq)aщення бiзнео-клi.мату в селах громади ;

- збiльшення обсягу реалiзацii продукцii, надход)i(ень до бюдrкету;
- Задоволення QIlоживtIого попи,ту населення безпе.rною та якiсною

продукцiсю (послугами), сучасною тоlэгiвельною iнфраотруктурою та
iнфраструктурою сфери послуг;

- забезпечен,шя нале}кного захисту пра,в сrlоживачiв.

4. Розврtток мiського господарстIrа

4.1.1. Нtитлово-комунальне господарство та благоустрiй MicT'ir

РОЗ BlrToK i нженеtrl но-,гранспортноi i нф prr структу р и,га cttH i та р ного
нагляду сiл громади.

OcHoBHoto MeToIо е покращення,Iранспортно-ексIl;r}аl,а,r{iйного стану
ВУЛИЧt{О-доро>ltнъоi мерехti, дорожньоi iнфраструктури, зАбезпечення ix
безперервного розI}итку, покращення рiвня безпеки доро)IGl,ього руху,
ШВИДКООТi, економiчностi та комфортностi перевезення rrасari(ирiв,rа BaHTaxciB
аВТ:ОМ,ОбiлЬним транспортом, розви,ток автоплобiльного туризму, покращення
екологiТ, збалансований розвиток дорох(ньOго господарства.

]0

о1



Щiлi та прiоритетнi завдання на 2021 piK:
- утримання та ремонт вулично -шляховоi мерехti сiл громали ,8 Tzжox(

розврrrок дорохrньOго руху та його безпека;
- забезпечення населення житпово-комунальними послуга,ми належного

рiвня та якостi;
_ продOв}кення впров ад}кення ф iHaHc ов о i пiдтр им ки к омуналъних

пiдприсмств Борщагiвськоi сiльоькоi територiальноi громади на 202 1piK

спiвфiнансування з бюдхtетiв рiзних piBHiB та залуrення коштiв самих ОСББ
ддr{ проведеннlI капiтальних peMoHTiB будинкiв, ix технiчного rrереоснащеннrl

та покращення технiчних xapalc. геристик;
- запобiгання пiдтоплення територii сiл зливовими та дощовими водами;
- покращення санiтарного стану сiльських територii. та ефективностi

роботи комунаJIьних пiдприсмств громади , що здiйснюють вивiз смiття з

терит:орii сiл;
- розроблення HoBiTHix технопогiй та запровад}кення системи збирання

та переробки побутOвих та промислових вiдходiв,
- благоустрiй та озеленення сiл ;

- необхiднiсть ефективного вирiшення екологi.tних проблем
водопровiдно-каналiзацiйного господарства, зменшення екологjчних ризикiв,
екологi.лна оовiга та виховання,

OcHoBHi заходи для забезшечеЕня виконання зазначених цiлей:
- розробка комrrлексноi схеми органiзацii дорожнъого руху ;

- проведення облiку та паспортизацii вулиць ,

- продов}кення проведення реконструкцii та капiтального ремонту вулиць
сi;r,га rтрибулинкових територiй;

- будiв,ництво нових вулиць та дорiг сiл;
- tsпрOвад)i(еннll енергозберiгаючих заходiв у )Iитловому фонлi;
- влаштування гrлощадок пiд контейнери для збору твердих побутових

вiлхолiв;
- отIищення iснуючих мереж зливовоi. каналiзацii З реконСтРУКЦiСЮ Та

будiвниц,гвом нових мереж, вiдведення зливових вод на територii сiл гроN.{ади.

- здiйснення постiйного контролю за чисельнiстю бездомних тварин у
селах громади з примусовим ви,селенням агресивних тварин до тимчасового
притулку;

- проведення капiтаJIьних peMoHTiB конструктивних елементits )Iитлоtsих
булинкiв комунальноi впасностi;

- введення жорстких еlсологiчних вимог до
транспортноi системи сiл.

ср5rнкцiонування

Очiкуванi результати:

- вдосконаJIеннл системи гIоводiкення з вiдходами шляхом
ВПроваджеIJня HoBiTH,,ix тех}ioлогiй збору сп,ti,гтя на територiI громали ,

- покращення транспортно-експлуатачiйного стану вулиr{но-дороrкньоi

1l



nlepexd та приведення ii у вiдповiднiсть вимогам нормативних документiв,
створ eнHrl налеяtноi дOр ожнъо Т iнфр аструктури ;

_ пiдвищення рiвня безпеки доlэOжнього руху за допOмогою сучасних
.технi,rних засобiв регулювання дорожнього руху, розвиток дорох{нього
cepBicy та iнформацiйного забезпечення Bcix уrасникi.в доро}кньOго руху,

_ продов)Itення встановленнrI систем вiдеоспостереження на дорогах сiл
громади та прибулинковiй територii;

_ удосконалення системи управлiння вулично-дорожньою мережею;
_ зменшення рiвня забрулнення атмосфери внаслiдок трансшортних i

технологi.tних викидiв та вiдходiв;
- IIокращення транспортного сполучення;
_ п,jдвищення ефективностi iнвеотицiйноi, дiяльнос,гi,

5. 1.Благоустрiй сiльських територiй

Щiлi та прiоритетнi завдання на 2021 piK:
- впорядкуванiuл iнвентаризацiйних матерiалiв на об'скти та елtементи

благоуотрою;
- утримання у належному cTaHi сiльських зелених насаджень з

урiзноманiтненням асортименту квiтникiв за раýry{Oк однорiчних та
багат:орiчних рослин;

- дотримання норм та правил щодо вимог з утримання у нzLлехffiому
експлуатаriiйному oTaHi сiльоьких об'ектiв та елементiв благоустро,ю.

OcHoBHi заходи для забезпечення виконання зазначених цiлей:
- iлtвентаризацiя матерiальних та нематерiаJrьних активiв з

tsиготовJIенням паспортiв на об'екти благоусrрою та об'скти iсторико-
культурноI спадщини;

- видалення потенцiйно-небезшечних дерев перестiй.ного Bircy i фаутних
З вiдновлюваJIьними посадками дерев та чагарникiв, поточний догляд за
зеJtеними насадженнями ;

- вiдновJтеннr{ газонiв ts межак ix знищення (rrр, булiвничтвi,
Реl(Онс,грукцii. чи peMoHT:i, а такох( пiсля tIроведення аварiйних робiт FIa

гriдземних мережах);
- ремонт пiдпiрних cTiHoK, встановлених у по,переднi роки лавок та

Смiтникiв на об'ектах сiпьсъкого благоустрою, мiсточкiв у MicTi;
- Встановлення HaBioiB з лавами на зуп,инках громадського траI{спорту та

забезгtечення ix смiттезбiрниками ;

- реконструкцiя або будiвнищт,во пляхtiв/,мiсць вiдlrочинку бiля води ;

- Замiна застарtлiих елеN{ентiв оздобленFIя об'екr,iв благоустрою на HoBi,

Очiкуванi результат}I :

- пiдвищення естетики ландшафтiв сiльських ]]ериторiй;
- Забезпечення зростання комфортностi мешканцiв громади в умовах

ан,фопогенного навантаження на довкiлля;

- ЗМеншення ймовiрностi виникнення надзвичайних ситуацiй на
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територii сiл громади через обвалюван,ня гlлок та стовбуiliв дерев
перестiйного BiKy i фаутних;

- покращення екологiT ноi, складовоi сiльського середовища за рахунок
вiдновлення зелених насадх(ень та урiзноманiтнення ix асортименту,

5.1.2. Внергозабезпечення та енергозбереження
головна мета стабiльне забезпечення опожива.tiв паJIивно-

енергетичними ресурсами, зни}кення рiвня питомого енергоспоживання у
MicTi шляхOм впровадяtенi{я енергозберiгаючих заходiв в закJIадах бrодтtетноi

сфери, комунальноN,Iу господарствi, булiвництвi та rrромисловостi.

Щiлi та прiоритетнi завдання на 2021 piK:
_ забезпечення виконання стратегiчних документiв спрямованих на

ефективне .використання пzLливо-енергетичних pecypciB в сiльоькому
господарств1;

_ забезпечення скорочення спо}кивання енергоресурсLl] закладами
бюдхtетноi офери за рахунок реалiзацii енергоефективних заходiв;

- t]досконалення системи енергоN{енед)Itменту,в бюджетt-I их ус,гановах;
-,покращення монiтсlрингу енергосrrоживання, бюдхtетним и установа]и, п;

- гlокращення роботи з ОСББ з питань енергоефективностi.

OcHoBHi заходи для забезпечення виконання зазначених цiлей:
- розробка lтрограм та пiдтриiчrrса впровадження заходiв iз

е нергозбереження ОСББ ;

- проведення щомiсячного монiторингу сгlоживанI]я енергоносiiв для
закладiв бюдrкетноi сфери;

- вгIровад}кення програI\{и енергозбереження та енергсlефективностi на
територii громади;

- заJIучення коштiв iз iнших джерел для проведення заходjв iз
енергозберех(ення.

Очiкуванi резуlrьтати :

- створення успiшних енергоефективних iнвестицiйних проектiв, що
призведе до знач.ного зменшення спох(ивання енерге,гичних pecypoiB;

- lrо кр ащення монiторингу е нерго 0п,оживання бюдiltетниIчI и устан овами,
- покращення роботи ОСББ з питанъ енергое(lек,гивностi;
, вдосконалення системи енергоменеджменту в бюл)i(етних установах,

5. 1.3. Розбулова йt модернiзаuiя транспортноi iнфрастрyктуI)рI

Головна мета _ задоволення потреб населення у якiсних перевезеннrIх
пасажирiв трансгlортним и засобами,

I-{iлi т,а прiоритетнi заIздання на 2021 piK:
- запровадження постiйноi сис,теми монiторингу здiйснення паса}Iйрсъких

ilеревезеFlь ,пасажирiв та i,x багахсу у селах гроNIади ;

- оптимiзацrя графiкiв руху Iчlаршрут}Iих TaKci, обстеritення маршрутноi
Meperrti (визначення шасnrкиропотокiв) ;
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- запровад}кення нових маршрутiв мiсцевого значення;
- розширення соцiальноi стtладовоi у селах громади з питаннrI гIеревезення

пасшltирiв та ix багахсу, у тому числi й запровадження транспортни,х засобiв,
пристосованих для перевезення осiб з обмехtеними фiзичними мо}Itливостями,

OcHoBHi заходи для забезпечення виконання зазначених цiлей:
- створення групи монiториЕгу громадського транспорту;
- обстеження зупинок громадського транспорту на предмет благоустрою

та вiдповiдностi i,x нормативним вимогам, облаштування ix освiтлення;
- впорядкування руху автобусiв iз врахуванням звернень мешканцiв

iромади т:а перевiзникiв.

Очiкуванi результатлl :

- олтимiзацiя BapTocTi проiзду у транспортi;
_ врегулювання роботи громадсъкого транспорту;
- забезпечення налехсноi якостi обслуговування пасаlltирiв в 1ранспортl.
- запро вадх(ення F_to вих маршрутiв мiсце в о го з,наtI ен ня ;

- розширення соцiальноi складовоi з питан}uл перевезеннlI пасахсирiв та ix
бага.lку, у тому числi й запровадження транспортних засобiв, гIристосованих
дJIя переtзезення осiб з обмеженими фiзичними мохtливостями.

5. 1.4. Будiвницruо ia ре*о*,сrрукцiя

Голtlвна мета * забезпечення якiсного булiвничтва та реконструкцii
об'скт,iв i,нфраотрук,тури, з обов'язковим дотриманням н,ормативних aKTiB
tIлlн[l0го законодавс:I,ва, збiльшення обсягiв булiвельних робiт за рахунОк ycix
д)i(ерел (iiнансування, покращення )i(итлови,х умов населення,

L\iлi та rTpiopltTeTHi завдання на 2021 piK:
Збiльшення темпiв виконання будiвельно-\4онтажних робiт по селах

ГРОl\4ади , створення естетичF{ого, iнвестицjйно-привабливого середовища з
l\,tе'ГОIо Залучення коштiв iHBecTopiB , збiлъшення фiнансування на виконання
будiвельпих, ремонтних робiт, реконструкцiю та робiт з благоус]рою,

OcHoBHi :}аходи для виконання зазнаtIених цiлей:

Найпденування показникi,в виконання завлання

БУдiв,гlицтво загальноосвiтньоi школи 1-III сту,пенiв ,по вул,ицi
КОЦrОбинського в селi Чайки Пеrропавлiвсько-БорщагiвськоТ сjл ьськоI
Ради Кисво-Святошинського району Киiвськсli. областi

Б),д, t}Llиц,гво за}галъI]оосвiтнъоi
спорудоtо по вулицi Зорянiйr в
trlаЙсlгrу l{иiвсъкоi облаотi ;

ШКОЛИ I-III сч/пенiв зi спортивнок)
селi Софiiвсъка БорIJdаI,iвка БуlIанського
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встановлення пожехшоi, сигналiзацii Петропавлiвсько-Борщагiвськоi,

загальнооовiтнъоi школи I-III ступенiв по вулицi Соборнiй, 30 в селi
Петропавлiвська Борщагiвка Кисво-Святошинського району Киiвсъкоi
областi;

кЙiтальний ремонт Петропавлiвсько-Борщаriвоькоi з€гrlJIъноосвiтньоi

школи I_III ступенiв по вулицi Соборнiй, 30 в селi ГIетропавлiвсъка

Борщагiвка Кисво- Бучансъкого району Киiвськоi областi;

капiтальний ремонт Софiiвсько-Борщагiвоькоi загальноосвiтньоi школи I-

iII с,гупенiв lrо tlровупку Шкiлъний в селi Софiiвсъка Борщагiвка
liу.li1*,.uпого району Киiвськоi областi .

прилбання гlримiщення пiд розмiщ9ння дошкiльного навчаJLъного закладу
в селi Coc}iiBcbKa Борщагiвка Бучанського району Киiвськоi областi;

Встановпеннrl блискавозахисту на примiщення ДНЗ "Чарiвний замок" в с,
Петропавдi вська Борщагiвка

Будiвництво амбулаторi.i, первинноi, медичноi допомоги по вулицi Остаrrа
Вишнi, 1 8, с.Чайки, Петропавлiвсько-Борщагiвськоi сiльськоi ради Киево-
Святошинського району Киiвоькоi облаотj

Будiвництво сIIортивного комплексу в селi Петропавлiвсъка Борщагiвка по
вуп. Шкiлънiй Киево-Святошинсъкого району Киi,воькоi областi ;

Капiтальний ремонт стадiону "Козак Арена" в селi ГIетропавлiвсъка
Борщагiвка Киево-СвятошинськOго району Киiвсъкоi областi;

Кап,iтальни,й ремонт та благоустрiй громадського парку "Зага,й" по вулицi
Парковiй в о. ГIетропавлiвсъка Борщагiвка Кисво-Святошинського району
КиiвськоТ областi;

Кагriта-гrьний ремонт та благоустрiй громадського парку в о,Софiiвська
БОрщагiвкit Бучаrrського району Киiвсъкоi, област,i,

15



ВиготовленнlI проектно-кошторисноi документацii на будiвництво
парковоi зони зi опортивними майданчиками по вул. Коцюбинського в селi
чайки Борщагiвськоi сiльськоi ради Бучанського району Киiвськоi областi

Булiвничтво зовн.мережi каналiзацii по вул,садова вiд Незалежна до
Мальовнича в с.Петрогrавлiвська Борщагiвка Киево-Святошинсъког0
району Киiвськоi областi в не}китлове примiщення .

Реконструкцiя житловоi квартири Jф54 по вул.Шкiлънiй,22-й
с.Петропавлiвська Борщагiвка Киево-Святошинського району К иiвсько i
областi в нежитлове приN,Iirцення

Булiвништво водовiдведення дощових та ташIих вод по вул.Зелений Гай в
межах вiд вул.одеоъкоi до вул.МаJIъовничоi в с, Петропавлiвсъка
Борщагiвка Киево-Святошинсъкого району Киiвськоi облаотi

капiтальний ремонт при,мiщення сiлъсъкоi ради за адресою
flрослава Мулрого, 1-А в селi Петропавлiвська Борщагiвка
Свят:ошинсъкого район,у Киiвськоi, областi

вулиця
Кисво-

селi ПетР опавдiвсЬка Борщагiвка Киево - СВятошинСького райолr у Киiвсъкоi
облаотi

Булiвниrllво дощових та таJIих вод по вулицям: полrЪuсъка, Вес*п"ц
мельни,iе,нка вiд вул. Черкаськоi до вул. Малъовнича в оелi
Пет,ропавлiвсъка Борщагiвка Киево-Святошинського району Киiвськоi
областi

!

F---
l 
Капiтальний ремо}Lт дороги по вул,Печероькiй в с.Чайки Киево-

I 
Lвятошинського району Киiвськоi областi

_I

раЙону I{иiвсъкоi обл. *

lб

-a

l

lt*--

Qрrl,ошинс ъкого }эай,ону Киiвсъкоi, обл.

Капiт,альrrий ремонт дорох(нъого пOкрит,гя ,rpoTiHor частпш" uуп
Полт;tвсъка (на дiлянцi вiд буд, Jф30 ло 'l",.р.*рест,я з tsул. ОдеЬьrrа) в с.
Петропавлiвсъка Борщагiвка Кисво-Святоши*rсопо.о району Киiвськоi
обл.



капiтzrльний рем,онт дорохffiього гrокриття проiзноi частини вул,

Василъкiвсъка (на дiлянцi вiл вул.Черкаська до вул,Бiлогоlэilдська) в с.

петропавлiвська Борщагiвка Кисво-Святошиноького раЙонУ Киiвськоi обл.

ijозробка tTpoeKTiB на булiвництВО, реконструкцiю та капiтальни,й peNIoHT

сiлъськоi ради Бучанського райощ/дtlрiг на територii Боршагlвсъкоi
Киi'всt кOТ обrrастi

капirалuний ремонт тротуару по вуличi Зарiчна вiд буд,JФб9 до буд,JФ2З

в с. Со(liIвсъка Борщагiвка Кисво-Святошинського району Киiвськоi
областj

Булiвничтво тротуару по вул, Ярошiвська с, Софiiвська Борщагiвка Itиево-

Свя,тошинського району КиIвськоi областi

Будiвниuтво тротуару по вул. Скiфська с. Софiiвська Борщагiвка Кисво-
Святошинсъкого району Киiвоькоi областi

Реконотрукшiя:"Роботи пов'язанi з полiпшенням технiчного та еtсологiчtлого

с.гitну водойми з метою захисту вiд пiдтоплення територiй с, CclcpiiBcbKa

Боршагiвка Кисво*С вятошинського району "

Очiкуванi результати
Створення естетиIIного, iнвестицiйно-привабливого середов trща в селах

територiальноi гром&ди , задоволення потреб жителiв в якiсному та с)цасному
лtи,глi й органiзацii оdlери дозвiлля, пiдвищення рiвня екологi.тноi, безпеки .

б. Пiдвищення соцiальн}Iх стандартiв }киттrI

6. l. l. СоцiальниГ,t захист населення
головна мета - забезпечення реалiзацii державшоi полiтики, у сферi

соцiал,ьного захисту населення на засадах вiдкритостi, прозоростi т:а

ефективностi шлtяхом реалiзацii мiських цiльових програм у сферi соцiального
захисту населення, опiвробiтницт,ва та партнерства iз об'еднаннями громадян
та предOтавникаIчIи бiзгrесу.

Щiлi та прiоритетнi завдання на 2021 piK:
- сприяння щодо надання }кителя,м громади державноi допомоги,

компенсацii, пiлъги та субсилii;
- забезпечення адресного налання мiсцевих соцiальних гарантiй

вразливим групам населення;
опiвробiт:ництво та партнерство iз об'еднаннями гроNIадян ЩOДО

На}данl]я соцiальних rrослуг мешканцям громади ,

OcHoBHi заходи для забезпечення виконання заЗначених цiлей:
- отворен,ня наJIеxIних умов для сво€часного нарахування т]а виплат ycix

ВИДiв соцiальноi допомоги та }китлових оубсилiй;
- iiадання адресноi грошовоi допомоги мешкаFIцям грOмади З Числа

Сilцiальнtl вразливих верств населення;
- здiйснення фiна,нсовоi, пiдтримки дiя,льностi гропладських органiЗаuiЙ

Ве"гераlriв, iнвалiдiв та х(ертв нацистських переслiдувань, дiяльнiСтЬ ЯКИХ
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лоширюСться лиШе на територiЮ громадИ , та гроМадськиХ об'сднань, якi

наlда}оть соцiальнi послуги;
- надання матерiальноi догIомоги на вирiшен,ня соцiаль,но-побутових

проблем учасникам антитерористичноi операчii та членам сiмей
шюбiлiзованих вiйськовослужбовцiв, приЙняття >ttитловоi ,програми для

учасникiв АТО та членiв Iх сiмей;

Очiкуванi результати:
Забезпечення 1эеалiзацii конститучiйних гаран,riй права громадян на

соцiальний захист. Своечасно та повне виконання мiських програм в частинi
I{адання ycix видiв ооцiальrrоi допомоги, соцiальних послуl], хtи.тлових

субсилiй,

6.1.2. I-|iдтримка сiмей та молодi, захис,г п|)ав дiтей
Головна мета - здiйснення ооцiального супроводу сiмей, дiтей та молодi,

якi перебувають у складних )Itит:гевих обставинах i гrо,гребую,гь стороttньоi

доIIоN,Iоги, проведення соцiальноi роботи та надання послуг вiдповiдно до
загаJt,ьнодержавних,га iнших ссlцiальних програм,

Цiлi та гlрiоритетнi завдання на 2a2l piK:
- забезпечення оптимilJIьного функцiонування цiлiоноi системи

соцiа_гrьнсlго та lтравового захисту лiтей ;

- о}эганiзацiя резулътативноi роботи щодо запобiгання соцiальном5l
сирiтству;

- cBocllacцe виявленн,я та спрямування на реабiлiтацirо бездсlгляДНИХ Та

безпритульних дjтей, розвиток оiмейних фор* виховання дiтей-сирiт та дiтей,
позбавлених батъкiвського пiклування, створення умOв для реалiзацii права
KoiltHoi дитини на виховання у ciM'i;

- створення умов для утвердження в суспiльствi сiмейних цiнностей,
I}иховаI-IFJя вiдповiдального батькiвства та длlя фiзичного, роз).мового i
духOвiiого розвитку KoxtHoi дитини,

- забезпечення здiйснення ефективноr,о соцiального супроводження
приЙtоп,tних сiмей та контролю за станом утримання, виховання та розвитку
прийоь,tних дiтей у таких родинах;

- створення умов для адаптацii молодi з числа дiтей-сирiт та дiтей,
ПОЗбав;rених батькiвського шiклування, до самостiйного х(иття т:а iх доступу до
рiзних видiв соцiальних послуг;

- забезпечення впровадження ефективних механiзмiв мtilквiдомчоi
ВЗаСмсlдi1, в про,цесi вiдбору та пiдготов,ки прийомних багькiв, батькiв-
Вихователiв та супроводу ix дiяльностi,

- розвиток сiмейних форм виховання дiтей-сирiт ,га дiте,й, позбавлених
баТ'Ьttiвоького пiклування (усиновлення, опiка та пiклування, прийомнi сiм'i,
Ди'гя.ti буд,и,нки сiмейноr,о тиrrу);

OctloBHi l}аходи для забезпечення викоIIання :}азначених цiлей:
- актив iзацiя профiлактичн oi р о бсlти ш{одо запо бi ган F]я прав о I]оруш енняМ

у дитячому середовищi;
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_ розвиток творчого потенцiалу лiтей, пiдтримка обдарова}Iих дiтей;
- здiйс".rпня iнформацiйrлоi та про[агаЕIдистськсli дiяльностi, оltрямованоi

на популяlэизацiю сiмейних форм виховання дiгей-сирiт та дiтей, позбавлених

б атъкiв ського пir<лування ;

- }_Iадання дiтям, якi ошинилися в складних х(иттсвих обставин,ах,

комплексно1 соцiальноi, психологiчноi, шедагогiчноi та iнших видiв допомоги;
- забезпечення cTBopeHHrI i функцiон}ъання rrрийомних сiмей та дитяtIих

булиrrкiв сiмейного типу;
- проведеЕня рейдiв щодо перевiрки дотримання г4)авил торгiвлi

спиртними напоями, реrttиму роботи iHTepHeT- та комп'ютерних клубiв,
виявIIення бездоглядних та шроблемних дiтей, обстех<ення житлов0

побутових умов дiтей-сирiт та неблагOполу{них оi.мей;

- прOведення святкових заходiв з вруtlенням продуктових наборiв дiтям з

малозабезпечених сiме.й до Мiтtнародногo дня захисту дiтей, до дня Святого
N4икола:t та Новорiчних свят;

- за)ffiст }Iштлових прав дiтей-сирjт т,а дiтей, позбавлених батькiвського
пi,клув ання, забезшечення наJlежних по бутових ум ов проживання;

- виявлення та облiк сjмей, дiтей та молодi, якi перебуваrоть у складних
житт€]вих обставинах i потребують cTopoнHboi допсlмоги;

- забезпечення реа_гriзачii права KoxcHoi дитини*сироти tlи дитини-
позбавленоi батькjвоького пiклування, на оiмейне виховання;

- пiдвищення рiвня культури сiмейних cTocyHKiB i вiдповiдальностi
батькiв за виконання cBoix обов'язкiв шляхом активiзацii ylacTi батькiв у
ceMiHapax, тренiнгах, що сIтрияють формуванню сiмейних цiнноотей,

- запровадження у практику HoBiTHix методiв i форм роботи з дiтьми та
молоддсr, засулженими до покарань без позбавлення волi;

- забезпечення доступностi дiтей та молодi рiзних категорiй (в т.ч. з
обIrле>tсеними функцiональними мо)I(ливостями) ло змiст,овного проведення
дозвiлля, участi в гуртковiй роботi, виставках творчих робiт, конкурсах;

- сприяння громадським органiзащiям, iншим об'сднанням громадян"

фiзи,rним особам у реалiзацii, ними власних соцiально значyщих iнiцiатив i
проектiв у оферi соцiальноi робсlти з сiм'ями, дiтъми та молоддю;

- створення та поширення соцiа-гrьноI реклами, iнформачiйно-
просв iтницьких та профiлактичних матерiалiв,

- проведення оцiнки потреб сiмей, дiтей та молодi, якi перебувають у
СIшаднiф( життсвих обставинах i потребують стороннъоi допсl,моги, у тому
'tИСлi оiплей учасникiв антитерористичноi олерацii та внутрiшньо перемiщених
ОСiб, визначае види соцiальних поспуг та методи соцiальноi роботи.

- iнформування насепення гtро ооцiальнi послуги, якi надаються
в iДповi/дlr0 до закоI{одавстI]а.

- н&дання соцiа-гtьних tlослуг сiм'ям, дiгям та молOдi, якi перебуваЮть У
складних }китгсI}их оботавинах i потребуюr:ь oTopoнHboi, допопцоги, у тоМУ
ЧИСПi оообам, якi постраждапи вiд насильства в ciM'i та торгiвлi люДьмИ.

- здiйснен,ня соцjального патронажу осiб, якi вiлбували покараННЯ У
ВИГlrядi обмехсення волi або позбавлення волi на певний строк,

- впро}задження HoBpIx соцiальних технсrлогiй, спрямованих на
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недолущення, мiнiмiзацiю чи п одолан.ня складних жи,ггсвих обс,гавин;

- спiвпраця з громадськими об'сднаннЯN,IИ, благодiйними та релiгiйними
орr,анiзашiяшл,и, що надають соцiальнi послуги, зокрема шляхом спiльного

планування та надання соцiальних послуг, здiйснення кOнтролю за ix якiстю

та ефе,ктивнiстю;

Очiкуванi результати:
- забезпечення раннъого виявлення, ведення облiку

опинились у складник життсвих обставинах;
- створеt{ня належних умов для соцiалъноi адаптацii

позбавлених батькiвського пiклування, та осiб iз i,х,tисла;

сiп,rей та осiб, якi

дiт,ей-сирiт, дi,тей,

_ формування у дiтей та молодi вiдповiдальногo i бере>r<ливого

вiдношення до свого здоров'я, усвiдомлення хtиттевоi необхiдностi здорового

"":?r':Тffiня кiлькостi дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених батькiвс,ького

пiклування, якi врiховуються у закJIадах для дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених

бат,ькiвського пiклування;
- забезпечення реалiзачii гlрава KoTtHoi, дитини на виховання у ciM'i,

розширення мо}Iшивостей для всебiчноi реалiзаuii потенцiалу молодог0
поколiння, шосилення громадськоi активностi серел моподi;

- наlrагодження ефективного спiвробiтництва iз громадськими
орr,анiзацiями, iншими об'еднаннями громадян щодо надання ссl,цiальних

послуг сiм'ям, дiтям та молодi, якi огIинились у скпадних життсвих
обставинах,

7. Забезпечення розвитку гуманiтарноi сфери

7 .|.L. Щошкiльна ocBiTa

Г'оловна мета - забезпечення умов рiвного доступу ycix чл,ен,iв громади
сеJItl д0 сучасноТ повноцiнноi, якiоноi дошкiлъноi освiти, що вiдповiдасl
актуальним та перспективним запитам дитини, Тi батъкiв, громади Та

суспiльства, мiжнародним критерiям, створення огIтимальних уп/rов навчання i
виховання у дошкiльних закладах освiти.

Щiлi та прiоритетнi завдання на 202t piK:
- забезпеLIеннrl функчiонуванIuI матерiалъно-технiчноi бази дошкiльних

Закладiв освiти вiдповiдно до сучасних вимог;
- створення коплфортних соцiально-психологi.tних умов дiяльностi Для

Bcix 1,.Ii}gникiв освi,гнъоr.о процеСУ,
- збiльшеннi кiлькостi мiсць для влаштування дiтейr в дошкiпьrri

Навчаjlьнi заклади громади;

OcHoBHi заходи для забезпечення врIItонання зtlзначених цiлеЙ:
- улооко,FlаJlеннrt с,истеNlи ресстрацii ди:r:ини ,в комунаlllьний дошкiлънИй

навчаJ]ьний заклад;
- забезпечення доступностi дошкiльtlоi оовiти шляхом вiдКРИТТЯ

додагкових груп;
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- ре,монт загаJLьноосвiтнiх шкiп ;

- проведення сiльоьких заходiв з дiтьми та молоддю за напрямами

позашкiльноi, освiти.

О чiкуванi резулl>татI,I :

- збiлъшення кiлькостi мiсць у фунrсцiонуючих дошкiльних навчаJlьних

закладах;
- забезпечення зростання рiвня охоrrrtення дiтей дошкiльною освiтою;

-забезпечення вiдповiдностi дер}кавниI\,[ стаt{дартам,

кOнI(урентоспроможностi, яttостi дошкiльноi освiти, незале)iшо вiд ix
соцiального статуСу, dliзични.х 

,га особистих мо}кливосте,й, злобутоi дiтьми у

ffНЗ громади .

головна мета - змiц,нення матерiально,т:ехгti.iноi баз.и заклаДiВ КУЛЬТУРИ,

впровадхtення iнновацiйних методiв роботи, розвиток aмaTopcbKoi творчост1,

традишiйного та сучасного мистецтва, пiдтримка та,шановитоi, молодi та

обдарованих дiтей.

Цiлi та прiоритетнi зtlвданнri на 2021 piK:

- сi]р,иянНя участ:i талановИтоi молоДi r:a облiроваIlиХ дiтей, у конкурсних

програмах, фестивалях ;

- залученн,я t,роl\{адських iнiцiатив до yatzlcTi в культур,но-,мис,Iецьких

t]poeкTax, активiзачiя фестивального руху;
- стtsOрення сприятливих умов для занять дiтей у школах естетиIlного

виховання, творчих коJIективах, студiях, гуртках,
- з береrкеннri, розвито к та популяризачiя i оторико -кyJlbTypнoi сшадщини ;

- розвиток мiтtнародноi кулътурноi дiяльностi.

OcHoBHi заходи для забезпечення I}иконання зазначених цiлей:
- сприяння розвитку програм формування електронноi бази бiблiотеч,них

iнформачiйних pecypciB ;

- зztбезпечення належних умоts для дlяльност1 наявних аN{атораьких

творццХ колек,гивiв, створення нових клубних формувань;
- сl,ворення нових комунальних закJiадlв куJlьтури :

а) кБорщагiвськоi школи мистецтв);
б) Kl"{eHTpy дитячоi та юнацькоi TBop.tocTi кАпелъсин Плюс>,
- аr,тивiзЬцiя участi закпадiв куIiътури, творчих осередкiв та органiзаuiй

громадрi у регiоналъних та мiхснародних проектах та програмах.

Очiкуванi результатлr:

. - с,l]ворення максимально комфортних умов для вiдвiдувачiв бiблiотек,
Пlдвищення якостi надання,послуг;

- покращення iнформаlriйного забезпе.tення потреб бiблiотечних
корисl-у,вачiв,

- аtстивiзацiя TBop,toi активностi громади,
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7.t.3. Фiзи,rна культура l спорт
гtlловна мета - створення умов для органiзацii змiстовного дозвiлля i

мtа*оиьцальноi, реалiзачii (liзичних здiбностей людини, покращення стану

стадiонiв, спортивних i гrлощинниХ СПОРТИВНИХ СПОРУД, ЗВЛУtlgЦ"О ДО

р*r:уr,uрп,их i повноцiнних занять спортOм рiзних вjкових груп населення MicTa,

Щiлi та прiоритетнi завдання на 2021 piK:

- покращення матерiалъно-технiчноi бази галузi (будiвництво нових i

реконструкчiя iснуючих спортивних майданчикiв на територii ,громади );

- матерiально-технi.чне, кадрове, фiнансове забезпе,тення розвитку

ди,Iя ч о-}онац,ького спорту,
_ огtтимiзацiя роботи дитячо-юнацьких сtrортивноi школи;

-пiдтримка громадсъких органiзаuiй фiзкультурно-спортивного
I'

спрямуванrtя, федерачiй з видiв спорту, сtIортивних клубiв,

OcHoBHi заходи для зtrбезпечення в,рIконання зазначеншх цiлей:
_I]ведення в експлуатацiю кСпортивЕо-культур,ного комплексу

кСо(liiвський > Софiiвсько -Борщагiвськоi сiльськоi Ради Кисво-Святошин-

0ького району Киiвськоi областi >;

- rriдготовка iнформацiйних бюлетенiв, афiш, буклетiв, рекламних рОл,икiв
з питань фiзичноi куJIьтури, та спорту,

- гIроведення нав.Iалъно-треIIувчIJIъних зборiв для cпopToMeHiB та ЗбiРНИХ

команд з сiл громади з рiзних видiв спорту.

0,1iKyBaHi результати:
- пiдвищення результативностi спортсменiв громади на змаганнях ycix

piBHiB;
- змiцнення MaTepi а.пъно-технjчноi бази галузi ;

- збереження i змiцнення здоров'я грOмадян, збiльшенtlя тривалОСТi
актиI]ного життя дорослого насеIlеt{ня.

7 ,1 ,4. Охорона здороt}'fi

Головна мета надання населенню Борщагiвськоi ciпbcbKoi
Тери,горiальноi громади кваlJIiфiкованоi загально-профiльноi,, спецiалiЗРваНОi
Невiдклаtдноi меди.rноТ доtlомоги; компенсацjя витрат на надангtя невiДклаДНОi
медичгiоi допомоги.

Цiлi т,а прiоритетнi завдання на 2021 pirc:

ЗабезпеЧеннЯ зниженнЯ рiвнЯ захворюВакостi, iнвьтiдностi та смертнос,гi
I]аселення Борrцагiвсъкоi громади шляхом формуванrrя i на-шагодження

спортивно-ъ,lасOвих заходiв

уtlасFrикiв з сiл r,роN{ади у
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ефекf"иtзFtого
високOякiсноi
ьц оди I]l,J н и .

функuiонування системи надання населенню доступноi та
.r.p""rrroi медико-санiтарноi допомоги на засадах оiмейноi

OcHoBHi заходи для забезпечешня виконання зазначених цiлей:

- доставка до лiкуваJIъно-IтрофiлактиtIних закладiв хворих та потерпiлих,

якi потребують медичноi допомоги,
- эабезгlеrlення пацiентiв квалiфiкацiйною реанiмацiйною допомогою;
- впровад}i(ення у практику сrIасних засобiв дiагностики та надання

нев iдкл адноi допомоги вiдпо в iдно до затверд}кених стандартiв .

Очiкуванi результати I]иконання Програм,и:

- пiдвищити ефективнiсть роботи закладiв охорони здоров'я з метою

llолоJIан ня неспри ятли I}их лемографiчн их тенденцi й ;

- покращити якiсть надання невiдкладноi медичноi допомоги

вiдповiдно до п.3 cTaTTl 89 Бюджетного Кодексу Украiни здiЙ,снюстЬся :

невiдкладноi медичноi допоN4оги вiдповiдно до
l]аклtоLIених договорiв про надання медичних послуг на наданняt невiдtс.ltадноi

плед,ичноi допомоги rjаселе,нню понад обояг, передбачений пРОГРаМОЮ

держtlвItих гарантiй медичного оболуговування насепення БорщагiВсъкОi
сiльськоi територiальноi, громади Бучанського району Itиiвськоi, облаО'гi

(КЕКВ 2240) шляхом перерахування коштiв на рсзрахунковий рахунок КНП
ЩПМСД БiлогородськоI сiльоькоi ради), вiдкритий в комерцiЙному банкУ;

- оlrла}та комуналъних послуг та енергоносiiв коN{унальнrtх заклаДiВ
охороFIи здоров'я (апсбулаторiй загальноi практики ciMeilHoT медициНи), яКi
Llilле)каl,ь Борщаlгiвськiй сilrьськiй територiалънiй громадi Бу.lдlОЬкогО раЙОНУ
Киiвськоi областi, шляхом перерахуtsання коштiв iз загального фонду у виглядi
субвегr,цiй до сilr,ьсько,го бюд)i(ету Бiло,городськоi сiльсь,коi ради (для кЦГIМСД
Бiлсlгородськоi сiлъськоi ради)) вiдповiдно до заклю'лених угод.

8.1.4 OxopoHir навколишнього пр!Iродного середоврtща та беЗпеКа
эltиттсдiяльностi

8.Z.4, Покращення стану довкiлля
головна мета - забезпечення екологiчно безпечного наI],копишнього

СеРедовища д11я }киття та здоров'я ttсителiв гl]омади , зменшення РiВНЯ
техногенного навантаження на довкiлля.

LIiлi та прiоритетнi завдання на 2021 piK:
- сtlриrrння щодо уповi.ltънення TetvtгtiB зростаннЯ анfроIlогенного

наванта)кення,на навколишне природне середовище;
- досягнення максималъно мо)ISIивOго безпеr{ног0 для здоров'Я ЛЮДИНИ

cTzlГty навкоJ]ишFIьогO природгIого середови ща;
2з



- з,меншення негативного впливу транс''ортного компле*су сiл .ромади

на якiсть ловкiлля;
- удосконалення упраtsлшня у

0птрIн,tiзацiя бrодхсетних витрат

IJасадженъ,

OcHoBHi заходи для забезцечення влlконання зазначених цiлей:

- реконструкuiя каналiзацiйних очисних сгlоруд за окремою ПрограN,Iою;

- пiд,виrЦеннЯ ефективНостi викОристаннЯ мелiорат,ивних систем району,

вiдновлеrrня ролi мелiорованих земель у продоt}ольчому та ресурсному
.uб.aп.".ннi рйону ; полiлшення екологi.lного стану сiлъськиК ],ориторiй та

yN{oB проп1двання населення; задовоIIеЁrня гtотреби населення i галузей

ьпопоппil,и рай,ону та села у водних ресурсах та оптимiзацii водOспох{ивання,

запобiгання та лirсвiдацii наслiдкiв шкiдливоi дiт вод; в цiлому екологi,tного

оздоровлення басейну рiчrси Щнiпро та збереження i вiдтворення водних

peoypciu за програмою ( Полiпшення технiчного та еколоr,iчного стану

водойtми з метою захисту вiд пiдтогrпення територiТ села Софiiвська

Боршаг,iвка Бучансъкого ра,йону у 2020-2023 роках>, (далi - Програма)

рсlзllсlблена з Mel,oio реzlгriзацii державноI i регiона-гrьноi полiтики у галузi

водного господарства,

_Капiталъний ремонт та благоустрiй громадського парку "За.гай" пО вУлИЦi

Гlарrсовiй в с. Петрогrавлiвська Борщагiвка Кисво-СвятошиНсЬкого раЙОнУ
Киi,вськоi обл,астi;

-Капiтальний ремонт та благоустрiй громадського парку в с, Софiiвська
Бсlрщагiвка Кисво-Святош инського

- придбання кон::ей.н,ерiв для роздiльно,го збирання вiдходiв,
- збiльшення кiлькостi зелених насаджень загального користуваннЯ"

рекоllс,гру,к,цiя зелених насадх(ень;
- пр оведеннrI з t}галъномiських tlриродоохор онних З аХодiв т'а акцiй ;

- проведення заходiв щодо пропаганди охорони навколишнъого
природного середовища (конференчii, семiнари, виставки, фестивалi,
l(онцерти тощо);

- актив i заtцrя роботи громадських природоохор он них оргаrliз аtцi й.

, чiкуванi результат!l:
- пlдвищення рlвrlя екологlчн,о1 свlдомосп населен,ня,громади.
- покрtlщення екологi.tного та санiтарного атану воДних об'сктiв.
- зберехtення та належне утримання територiй та об'сктiв природно-

охоронного фонду;
- збi:rьшення бiологiчного та ландшафтного рiзноманiття.

8.2.ý. IIоперелження правопорушень та безпека життсдiяльlлtlстi

головна мета - пiдвищення рiвня гроN{адськоi безгtеки та громадсъкого

сферi уrримання зеленого госшодарства та
на реконструкчirо iснlzючих зелених
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11орядку, забезгJеt{ення наJrе}кного монiторингу ситуацii на вarltливих об'ектах

п,riЁта, 
-об'сктах 

благоустрою та комунальноi сфери, посилення безпеки

дорожнього руху, загrобiгання злочинностi, гliдвищення оперативностi, якоотi

ТuЪо.rоuiрнЪЪтi iнформаuii, отриманоi слуlкбами, якi забезпечують безпеку

MicTa, для вiдповiдного швидкого реагування,

Цiлi та гlрiоритетнi завдання на 2021 piK:

- розвиток сiлъськоi системи вiдеоопостереження: гiоступове

забезпечЬння вiдеонагляду за BciMa мiсцями та об'ектами, якi потребують

посиленого захисту та контроlrю над ситуачiсю;
, встановлення заообiв та систем безпеки для монiторингу необхiдних

,,араме1рiв, факт<эрiв вгlливу на ситуацiю, розгriзнавання, сповiщення, зв'язку,

контрOлю та керування подlею;
_ створення сдиноi лока-шьноi MicbKoi Mepexci сиQтеми , яка забезпечить

отри]\4анЁrя даних з ycix камер вiдеоспостерехtення та iнших елеме,н,riв сис,геми

безпеки iз доступом до iнформаuiT сiлъсъкоi. влади та Iтравоохоронних органiв,
_ створення оитуачiйного центру для здiйснення безперебiйного

контролю та монiторингу ситуацiй та подiй, аналiти.iноi обробки та зберiгання
rнфорпtацii, швидкого реагування та оперативного управлiннrt ситуацiсю на
ocHoBi актуальних даних в реlкимi pezlJlъHoгo часу;

_ забезпечення мо}i(ливостi вiдтворення ходу подiй завдяки ix фiксацii та
зберiганню вiдповiдноi, вiдеоiнформаlдii,

- коцсолiдацiя зусилъ влади та правоохоронних органiв з метою
з абезгtечення нормальноi >tситгедiяльностi громади .

ocHoBHi заходи для забезпечення викоrrання зазначених цiлей:
- под€Lльше удосконалення дiялъностi Громадського формуванняr кГФ СБ-

Альфа> та ГФ кПетропавлiвський мунiципальний гJатруль) ;

- розширення Mepexci як автомобiльних так i пiших пларшрутiв
патрулюtsання ч:rенiв ГФ територiею громади;

- провадх(ення комплексноi системи на ocнoBi суr{асних засобiв
вiдеосп,остерех(ення, безпеки, монiторингу, кон,т-ролю, зв'язку, керування та
оперативI{ого реагування;

- забезпечення цiлодобового оперативного мон,iторингу мiсць скупч,ен,гrя
людей;

- використання будь-якого виду зв'язку (безлротове рiшення, плобiлъний
зв'язоtt тощо);

- iнтеграцiя з системою вiдеосшостереження гlолiцii,

Очiкуванi результати:
- збереliсення )Itиття та здоров'я громадян на вуItицях 1,а дорогах громаДи,

I} ГроМадськик мiсцях та пiд час проведення масових заходiв;
- забезпеt{ення громадського порядку, здiйснення пост,iйного монiторингу

СТаНу в багатолtюдних мiсцях,
пiдвищення рiвня захищеностi стратегi.tних, ва)itлиВИХ Та

iНфРаотрукт),рних об' eKTiB громади ;
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- запобiгання, оперативне реаграння та протидiя потенцiйним загрозам

нацiоlлальнiй безпецi, терористичним проЯвам, "po*:111ot 
зберехсення

сПокоЮУсеЛахГроМаДитабезпечноi'х<иттеДlялъностlНасеЛення;
- зменшенtля KiпbKocTi та усунення. причин ,виникнення доро)Itньо_

транспортних пригод, зl]остання дисциплlнованост1 учасникlв дорожнього

т)ухУ-
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их(ення кiлькостi правопорушень, забезпеченнr1

рове Hi заходiв пос гроNIадян та iх захис,ту

ýдOхtливост,i

небезпечну
та успiшне

органiв при

днов ня ходу подiЁr на clcHoBi з?}писаних вlдеоhdаТеРlаЛ1 В;

имання своечасноi та доотовiрноi iнформацii про rrодiю,

бон вичайну ситуацiю, мох<ливiсть впливу на ii перебiг

безпечення вза 1 влади та правравоохороронних

сiльський голов Олесъ КУДРИК
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