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ШАНОВНА ГРОМАДО!

Бориспіль – місто, яке має дав-
ню та славну історію, потуж-

ний людський та економічний по-
тенціал та непереборне прагнення 
до розвитку.

Разом із Вами ми вже досягли 
певних успіхів. Але сучасний світ по-
стійно змінюється і ми маємо також 
реагувати на нові виклики і напря-
ми глобального розвитку. Розуміння 
спільної відповідальності за долю 
Борисполя з боку місцевої влади, 
бізнесу, небайдужих громадян і 
сприяло розробці Стратегії розвитку 
міста.

Серед успішних міст світу сьогодні не 
зустрінеш міста, яке б не мало власної 
довгострокової Стратегії розвитку. І це не 
просто документ. В основі Стратегії –ба-
чення, система цінностей та місія міста, 
яка є сенсом його існування.

Розпочинаючи процес написання 
Стратегії розвитку нашої громади, всі ми 
усвідомлювали, наскільки важливою є 
ідентифікація громади, визначення на-
ших потреб, пріоритетів та можливостей 
розвитку. Вперше громада міста мала 
змогу масштабно долучитися до проекту-
вання власного майбутнього.

Я вірю в майбутнє Борисполя як  без-
печного, чистого  та комфортного міста 
для всіх поколінь, сприятливого для ве-
дення бізнесу, динамічного розвитку еко-
номіки та новітніх технологій.

Дякую всім, хто брав участь у складі 
робочої групи, активно долучився до на-
вчальних модулів, стратегічних сесій, 
брав участь у соціологічному досліджен-
ні та висловлював своє бачення розвит-
ку міста. Вдячний депутатському корпусу 
Бориспільської міської ради, посадовим 
особам виконавчих органів міської ради, 
працівникам комунальних закладів та 
установ, громадським активістам, які 
виявилися здатними спрогнозувати та 
обґрунтувати майбутній шлях розвитку.

Ми разом з вами створили міцну осно-
ву подальшого сталого розвитку нашого 
міста, і я сподіваюся на подальшу кон-
структивну співпрацю громадськості, біз-
несу та влади. Успішна реалізація Стра-
тегії розвитку Борисполя до 2025 року 
– наша з вами наступна мета!

З повагою, 
міський голова Анатолій ФЕДОРЧУК

СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
ГРОМАДИ БОРИСПІЛЬ 2025

Бориспіль, 2018
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ПРОФІЛЬ  ГРОМАДИ
Кількісні та якісні показники ресурсів громади

Історія громади

Діагностика розвитку громади

Які ми?   Що ми маємо?

НАВЧАЛЬНИЙ  МОДУЛЬ   І
Стратегічне планування 

Напрямки розвитку ОТГ

Громадська участь

Новини законодавства щодо ОТГ 

Бюджетний процес на місцевому рівні

НАВЧАЛЬНИЙ  МОДУЛЬ  ІІ
Планування розвитку. 

Ефективне використання ресурсів. 

Методики аналізу. МАЙНО/ЗЕМЛЯ/КАПІТАЛ

Повноваження органів місцевого самоврядування. 
Реформа децентралізації.

Інвестиційний клімат. Пошук ресурсів. Практика.

Методологія написання. Стратегії розвитку ОТГ

СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Анкетування

Скриньки ідей

Фокус-групи

Соціальні мережі

Зустрічі цільових груп

ЕТАПИ КАМПАНІЇ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ
• Збір та аналіз даних. Створення робочої групи

• Формування профілю громади

• Навчальний модуль І

• Соціологічне дослідження

• Навчальний модуль ІІ

• Стратегічна сесія І

• Стратегічна сесія ІІ

• Розробка стратегії

• Громадські слухання. Затвердження радою.

• Розробка «карти проектів»

ЕТАП  КАМПАНІЇ ЧАСОВІ РАМКИ

1 Збір та аналіз даних Серпень - вересень

2 Формування профілю міста До жовтня 

3 Навчальні модулі (2) Вересень, жовтень

4 Соціологічне дослідження Вересень 2018

5 Стратегічна сесія І жовтень

6 Стратегічна сесія ІІ листопад

7 Розробка стратегії До 05 грудня

8 Громадські слухання До 15 грудня
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СТРАТЕГІЧНІ  СЕСІЇ
Громадські обговорення  із стратегічного 
бачення

SWOT аналіз (сильні/слабкі сторони/
можливості/загрози

Формування  пріоритетів розвитку 

Формування  стратегічного бачення

ЗАТВЕРДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ
Розгляд проекту Стратегії робочими комісіями 
ради

Голосування у міській раді

АНАЛІЗ  ДОСЯГНЕННЯ КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ 
ЕФЕКТИВНОСТІ 

Поточний аналіз

Аналіз ефективності виконання Стратегії

Врахування пропозицій

ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ ПРОЕКТУ СТРАТЕГІЇ 
Мета: 

розглянути проект, уточнити

Учасники: 

члени територіальної громади

Строк: 

до 15 грудня 2018 року
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ЗВІТ
СОЦІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 
РЕЙТИНГУ ПОТРЕБ ЖИТЕЛІВ

БОРИСПІЛЬ  –   ЖОВТЕНЬ 2018
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ГЕНДЕРНА СКЛАДОВА

ГЕНДЕРНИЙ БАЛАНС 
РЕСПОНДЕНТІВ

• Чоловічої статі – 225
• Жіночої статі – 466
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CЕРЕДНІЙ БАЛ – «РІВЕНЬ СТУРБОВАНОСТІ»

КІЛЬКІСТЬ РЕСПОНДЕНТІВ – 703
ВІК РЕСПОНДЕНТІВ:

• Середній вік:  37 років
• Найстарший респондент:  82 роки
• Наймолодший респондент: 12 років

РЕЙТИНГ ГРОМАДСЬКОЇ АКТИВНОСТІ ЖИТЕЛІВ ГРОМАДИ
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РІВЕНЬ ПОТРЕБ

ЯКИМ Я ХОЧУ БАЧИТИ БОРИСПІЛЬ  ЦІННОСТІ

CЕРЕДНІЙ БАЛ – «РІВЕНЬ СТУРБОВАНОСТІ»
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ФЛАЄР З QR КОД - ШВИДКИЙ ВІДГУК НА АНКЕТУ, РОЗМІЩЕНУ ОНЛАЙН

АНКЕТА СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
У анкеті соціологічного дослідження було використано QR код
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(дані для аналітично-описової частини 
стратегічного плану економічного розвитку)
Сформовано:
Робочою групою з підготовки Стратегії розвитку міста 

ПРОФІЛЬ
МІСТА  БОРИСПОЛЯ

Бориспіль, 2017 р. 
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Регіони Площа, 
км2

Площа 
у % до 

загальної 
площі 
країни

Населення, 
тис.осіб

 на 01.10.2018

Населення 
у % до 

загального 
населення 

країни

Густота 
населення, 

чол./ км2

Місто 37 0,0061 % 62,1 0,15 % 1680

Область 28 100 4,7 % 1764,3 4,18 % 63

Україна 603 500 100,0 % 42220,8 100 % 70

Бориспіль - одне з найдав-
ніших поселень Київщи-
ни, відоме за літописними 

матеріалами як Летч, Льто, Олто. 
Перша літописна згадка про нього 
відноситься до початку XI ст. коли 
в братовбивчій війні (1015-1019) 
між синами київського князя Воло-
димира на річці Альті загинув князь 
Борис. З іменем Бориса і пов’язана 
сучасна назва міста. Далі Летч не-
одноразово згадується в літописах 
до 1154 р. як укріплене городище, 
яке стояло на підвищенні між двома 
рукавами р. Альти. Місцевість була 

заболочена і лісиста. Летч за часів 
Киїської Русі був не тільки укріпле-
ним пунктом на межі Київського та 
Переяславського князівства, але й 
місцем зміни коней та місцем відпо-
чинку для різних посольств, гінців, 
княжих дружин, князів.

У 1117 році на місці, де «проли-
лася кров Бориса», Володимир 
Мономах побудував кам’яну церк-
ву, що згадується в літописах як 
«Летська божниця». Неодноразово 
ця церква зазнавала руйнувань від 
нападів кочівників. Остаточно зруй-
нована монголо-татарами в 1239 

1.1. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА МІСТА
ПОРІВНЯННЯ МІСТА, ОБЛАСТІ

1. ХАРАКТЕРИСТИКА МІСТА ТА РЕГІОНУ  
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році. Кам’яні рештки цієї церкви вже 
в XVI ст. були вивезені поляками 
в Київ для будівництва Петропав-
лівського собору на Біскупщині.

І досі у центрі Борисполя донині 
наявні рештки оборонного валу, а 
проведені в 1925 та 1950 роках ар-
хеологічні дослідження підтверди-
ли наявність залишків фундаменту 
древнього храму і остаточно дове-
ли існування в Борисполі Монома-
хової божниці.

Після 1569 року всі українські 
землі, які раніше належали литов-
цям, відійшли до польської корони. 
За рішенням польського сейму від 
1590 року містечко Бориспіль отри-
мав у володіння Войтех Чановиць-
кий, який в документах 1590 року 
згадується як гетьман запорізьких 
козаків. У цих документах Бори-
спіль уперше згадується як містеч-
ко. У 1596 році Бориспіль, який на 
той час був уже значним поселен-

ням, Сигізмунд III зробив королівсь-
кою маєтністю. Того ж року було ут-
ворено Бориспільське староство.

У кінці XVI - на початку XVII ст. 
Україну охоплює ряд козацько-се-
лянських повстань. За придушен-
ня повстання під проводом Нали-
вайка (1594-1596) сейм пожалував 
Бориспільське староство магнату 
Жолкевському спочатку у ленне 
володіння, а з 1623 року воно стає 
власністю родини Жолкевських (за-
лишається ним до 1648 року). Тоді 
у Борисполі було 77 господарств і 
близько 370 чоловік.

У часи польського панування мі-
сту було надано Магдебурзьке пра-
во. Історія Борисполя невіддільна від 
боротьби україського народу проти 
польсько-шляхетського панування. 
Населення міста та навколишніх сіл 
брало участь у повстанні нереєстро-
вих козаків під керівництвом Тараса 
Федоревича (Трясила).

Територія міста: 37 км2 , що складає 0,0061% від загаль-
ної площі країни. 

Кількість населення міста:  62,1 тис. мешканців, що скла-
дає 0,15% від загальної чисельності населення країни. 

Густота населення:  1680 чол./ км2 - досить висока у 
порівнянні з обласними та загальноукраїнськими показни-
ками і становить        

1.2. ІСТОРИЧНА ДОВІДКА
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воєвод. Підняли повстання козаки Пе-
реяслава та Борисполя. У серпні того 
ж року повстання було придушено.

Наприкінці XVII ст. Бориспіль став 
досить великим містечком з двома 
брамами - Переяславською та Київсь-
кою, кількома вулицями. Тут жили пе-
реважно міщани, які займались ремес-
лами та промислами. У XVIII столітті 
Бориспіль перетворився на значний 
економічний центр. Цьому сприяло те, 
що тут проходив шлях Київ-Полтава.

Універсалом від 14 січня 1752 року 
гетьман Кирило Розумовський пере-
дав Бориспіль з навколишніми зем-
лями у вічне володіння своїй сестрі 
та її чоловіку, бунчуковому товаришу 
Ю.Дарагану. У 60-х роках XVIII ст. 
в містечку існували ремісничі цехи: 
шевський, кравецький, ковальський, 
різницький, кушнірський та інші. Ре-
меслами займалась третина насе-
ления Борисполя. Майже половина 
населення Борисполя займалася хлі-
боробством.

У 1802 році Бориспіль став во-
лосним центром Переяславського 
повіту Полтавської губернії. У місті 
діяли три парафіяльні школи, а в 1642 
році відкрито початкове народне учи-
лище для державних селян.

Бориспіль кінця XIX ст. - вели-
ке торгове містечко (5 тис. жителів), 
яке мало обладнані ряди лавок, що-
тижневі багатолюдні базари і три яр-
марки: Сиропусну, Петропавлівську, 
Євстафієвську. Особливо великий 
торг вівся селянським взуттям, ви-
робництвом якого займалися жителі 
Борисполя.

У другій половині XIX ст. багато сил 
і енергії поширенню культури і освіти 

серед народних мас віддав урод-
женець Борисполя П.П.Чубинський 
(1639-1884). Він займався вивченням 
етнографії, проводив статистичні до-
слідження Південно-Західного краю. 
Його наукові праці були відзначені 
золотою медаллю Російського гео-
графічного товариства і премією Ака-
демії наук, а в 1875 році - золотою 
медаллю на Міжнародному конгресі в 
Парижі. П.П. Чубинський - автор слів 
гімну нашої держави «Ще не вмерла 
Україна» (1862).

У березні 1917 року до влади в 
Україні прийшла Центральна Рада. 
На її чолі стояли М.Грушевський, 
В.Винниченко, С.Петлюра. Голов-
на мета Центральної Ради полягала 
у створенні незалежної Української 
держави. У січні 1918 року було про-
голошено УНР, у тому ж 1918 році 
Україна була втягнута в громадянську 
війну. У квітні 1920 року на територію 
України вступили частини польської 
армії, а з ними війська Української 
Народної Республіки. Відступаючі 
загони Червоної Армії реквізували у 
селян фураж, коней, продовольство. 
Це викликало невдоволення насе-
лення. Більшість селянства рішуче 
взялася за зброю. Повстали і селяни 
Борисполя. Вони відмовилися давати 
«оброк» кіньми, возами, продоволь-
ством. Був скликаний мітинг. Черво-
ноармійці направили своїх делегатів, 
але бориспільці заявили, що не впу-
стять війська у місто. Більшовики на-
пали на Бориспіль у неділю, на свято 
Георгія. Почали обстрілювати місто з 
усіх боків гарматними залпами. Місто 
горіло. Червоноармійці швидко захо-
пили Бориспіль. Люди тікали, ховаю-
чись у болотах, лозах, очеретах. Були 
і такі, що чекали на червоноармійців, 
виходили зустрічати їх з хлібом-сіллю, 

В 1622-1629 рр. І.Сулима збу-
дував у с.Сулимівка Покровську 
церкву, яка на думку істориків, за-
початкувала відродження мурова-
ного будівництва на Подніпров’ї та 
Лівобережній Україні. Зовні скром-
на споруда мала багатий інтер’єр. 
Стіни її були вкриті живописом. До 
різьбленого іконостасу входила 
популярна в той час ікона “Козаць-
ка покрова”, яка нині зберігається 
в Державному музеї українського 
образотворчого мистецтва в Києві.

Визвольна війна під прово-
дом Богдана Хмельницького 
(1648-1654) поклала край поль-
сько-шляхетському пануванню в 
Україні. Цілий край було поділе-
но згідно запорізького звичаю на 
полки і сотні. Одним з полкових 
міст був Переяслав, сотенними, 
серед інших, містечка Бориспіль 
та Вороньків. До бориспільської 
сотні належали села: Нестерівка, 
Кучаків, Лебедин, Стариця, Сень-
ківка, Іванків, Дарниця та ряд ху-

торів, до Вороньківської - села 
Глибоке, Кислів, Кальне, Рудяків. 
Полковники, сотники мали війсь-
кову владу. Козаки користувалися 
вільним правом володіння своїми 
землями, не несли ніяких повин-
ностей, не сплачували податків, 
одержували платню. Під час росій-
сько-польської війни (1654-1667) 
Бориспіль кілька разів зазнавав ве-
ликих спустошень. У 1658 році він 
був винищений і спалений за на-
казом воєводи Шереметьєва (під 
час боїв між військами гетьмана 
I.Виговського і царським військом). 
Бориспіль на той час був власні-
стю Д.Виговського, брата гетьма-
на. Така ж доля спіткала і містечко 
Вороньків та інші села і хутора.

Зазнав Бориспіль значних втрат 
і навесні 1661, і восени 1663 років, 
коли його захопили польські війсь-
ка. У липні 1666 року в Переяславі 
спалахнуло повстання проти гніту 
козацької старшини та царських 
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але вбивали і їх. Поранених доби-
вали багнетами прямо на вулицях, 
у лікарні. Потім стали вишукувати 
чоловіків та, зібравши більше 200 
чоловік, погнали до Броварського 
шляху і там розстріляли. Убивали 
у дворах, заганяли людей в клуні, а 
потім підпалювали їх. Більше двох 
тижнів більшовики тероризували і 
грабували населення Борисполя.

У 1921 році в Борисполі було 
встановлено радянську владу. По-
чали створюватися сільськогоспо-
дарські артілі. Того ж року Бори-
спіль увійшов до складу Київської 
губернії, а в 1923 році став центром 
району.

3 1929 року починається колек-
тивізація. Це була справжня тра-
гедія для українського селянства. 
Як і всюди по Україні, в Бориспіль-
ському районі вона супроводжу-
валася масовим розкуркуленням, 
знищенням найпрацьовитішого і 
тому найзаможнішого прошарку 

селянства. Люди в колгоспи йшли 
неохоче, чинили опір колективіза-
ції. Прокотилася хвиля «бабських 
бунтів». На придушення такого бун-
ту в Борисполі було викликано кінну 
міліцію з Києва. Але, незважаючи 
на опір населення, колективіза-
ція продовжувалася. 3 дрібних 
артілей утворюються чотири кол-
госпи: ім. Шевченка, ім. Кірова, 
«Серп і молот», «Перемога».

Потім були страшні роки голодо-
мору 1932-1933 років. Бориспіль 
рятувало те, що місто знаходило-
ся неподалік Києва, бориспільці 
мали змогу виміняти хліб, борош-
но, крупу на київських базарах. Та 
все ж від голоду люди вмирали. В 
основному, це були жителі навко-
лишніх сіл, які йшли до Борисполя 
у пошуках продовольства. 

Друга світова війна принесла 
лихо на бориспільську землю. Уже 
на другий день війни, 23 червня 
1941 року, німецька авіація бом-

бардувала військове містечко та 
аеродром, розташований на око-
лиці міста Борисполя. У вересні 
радянські війська залишали Київ. 
Бориспіль був заповнений біжен-
цями і червоноармійцями 37-ї 
армії. А 20 вересня у Борисполі 
вже йшли бої. 23 вересня фаши-
сти оволоділи містом. Окупанти 
займалися звичними справами: 
створювали старостати, споруд-
жували тюрми. У місті було три 
тюрми. На території парку та на 
базарній площі протягом усього 
часу окупації стояли шибениці. 
На території аеродрому до жовт-
ня 1942 року функціонував табір 
для військовополонених. У люто-
му 1943 році в придніпровських 
лісах біля Сошникова розпочав 
свою діяльність партизанський за-
гін ім. Щорса. Бійці загону нищили 
німецькі застави, зав’язували бої 
з карателями. Найбільш вагомим 
внеском партизан можна назвати 
збереження Старинського цукро-
вого заводу від знищення. Було 

врятовано також від фашистських 
каральних загонів близько десяти 
сіл району. 

Визволення Бориспільщини по-
чалося у вересні 1943 року, Дві 
армії (38-а - під командуванням 
Н.Е.Чибісова, 40-а - під команду-
ванням К.С.Москаленка) звільня-
ли наш район. Бориспіль звільняла 
136-а дивізія під командуванням 
I.Пузікова. За його словами звіль-
нити місто було нелегко. Фашисти 
зробили з міста неприступне укрі-
плення, тому Бориспіль вирішили 
брати зненацька. У ніч на 23 ве-
ресня бійці дивізії увірвались у 
місто, захопили аеродром, багато 
зброї, чимало полонених. Незаба-
ром наступ продовжувався вже за 
межами Борисполя. Місто горіло. 
Піспя облави у місті залишилася 
п’ята частина будинків (з 3-х тисяч 
залишилося тільки 600). Усюди 
були суцільні руїни і згарища.

Одразу після визволення по-
чалися відбудовчі роботи. За 
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свідченням документів, у 1950 
році відбудову господарств було 
завершено. Ритмічно почали 
працювати молокозавод, харчо-
комбінат, хлібозавод, торфопід-
присмство. На базі майстерень 
райспоживспілки виник промком-
бінат, в 1967 році почалося будів-
ництво кінотеатру «Дружба». На 
поч. 50-х років почали створюва-
тись парникові господарства. У 
1959 році створено радгосп «Бо-
риспільський», в 1966 році рад-
госп «Промінь»: підприємство 
овочево-молочного напрямку.

У 1965 році прийняв перших 
пасажирів новий Бориспільський 
аеропорт, який став одним з най-
більших у світі міжнародних ае-
ропортів.

На поч. 70-х років Бориспіль 
почав інтенсивно розбудову-
ватися: виросло селище будів-
ників газопроводу, з’явилися 

нові житлові квартали, де жили 
переважно працівники аеро-
порту. Як свідчать дані, на поч. 
80-х років на території міста та 
району працювали 36 промис-
лових та сільськогосподарських 
підприємств, 27 будівельних та 
транспортних підприємств. Пра-
цювали 20 середніх та 8 вось-
мирічних шкіл, 50 медичних 
установ, 34 будинки культури та 
клуби, 47 бібліотек, спортивна 
та музична школи, районний бу-
динок побуту, будинок культури. 
Бориспільський район кінця 60-х 
- поч. 90-х років: всього по місту 
і району - 136 великих і малих 
підприємств і організацій, 15 
радгоспів, чотири радгоспи-пта-
хофабрики. У місті діяли Бори-
спільський історичний музей, 
кінотеатр, районна бібліотека; у 
районі - сім сільських будинків 
культури, 20 сільських клубів, 
багато відомчих клубів та бібліо-
тек.

Київську область засновано 27 
лютого 1932 року.

Географічні дані. Київ-
ська область розташована у північ-
ній частині України - у басейні ріки 
Дніпро та його приток - Росі, Дес-
ни, Ірпеня, Трубіжу, Прип’яті та ін. 
Межує з Житомирською, Вінниць-
кою, Черкаською, Полтавською, 
Чернігівською областями, а також 
з Гомельською областю республі-
ки Білорусь. Населення - 4,07% 
жителів України. 

Адміністративно-територі-
альний устрій. Область поділе-
на на 25 районів, 25 міст, з них 12 
міст обласного підпорядкування (у 
т. ч. м. Прип’ять) та 14 районного 
підпорядкування; 30 селищ місько-
го типу; 1129 сільських населених 
пунктів, 2 об’єднаних територіаль-
них громади. Всього населених 
пунктів – 1184. Районних держав-
них адміністрацій – 25. Всього міс-
цевих рад – 686.

Природно - кліматичні умо-
ви.Рельєф області - переважно 
рівнина. Північна частина області 
лежить у межах Поліської низови-
ни. На сході в межах області – ча-
стина Придніпровської низовини. 

Найбільш підвищені й розчлено-
вані південна та південно-західна 
частини зайняті Придніпровською 
височиною (висота до 273 м). У 
південній частині її територію пе-
ретинають яри та балки. Ґрунт 
здебільшого чорноземно-лучний, 
дерново-підзолистий та лесовид-
но-суглинчастий (понад 60% - сіль-
госпугіддя). 

Клімат - помірно континенталь-
ний. Середня температура січня -6 
°С, липня +19 °С. Річна кількість 
опадів становить 570-610 мм. 

Корисні копалини: торф, буре 
вугілля, пісок для виробництва 
скла, вапняки, цегельно-черепич-
на глина, гнейси, каолін, граніт. Є 
родовище бурштину.

Крім того, є джерела мінераль-
них радонових вод (Миронівка, 
Біла Церква).

Водні ресурси. Київщина має 
густу річкову мережу – 177 рік. Най-
важливіша водна артерія – Дніпро 
(протяжність у межах області - 246 
км), його притоки – Прип’ять, Те-
терів, Ірпінь, Рось, Десна і Трубіж.

В області є 13 водосховищ , по-
над 2000 ставків та близько 750 
невеликих озер.

1.3. КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КИЇВСЬКУ ОБЛАСТЬ

ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР: Київ
КІЛЬКІСТЬ РАЙОНІВ:  25
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ МІСТ ОБЛАСНОГО ЗНАЧЕННЯ:  12
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ СЕЛИЩ МІСЬКОГО ТИПУ:   30
ЗАГАЛЬНА  КІЛЬКІСТЬ СІЛЬСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ:  1129
КІЛЬКІСТЬ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: 2 
    (КАЛИТЯНСЬКА, ПІСКІВСЬКА) 
КІЛЬКІСТЬ ЖИТЕЛІВ, тис. чол.: 1733,8
ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА, тис. кв. км: 28,1
ГУСТОТА НАСЕЛЕННЯ (чол. на 1 кв. км):   62
ДОЛЯ МІСЬКИХ ЖИТЕЛІВ, %:  62,2 %
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Ґрунти – темно-сірі, опідзолені та 
типові чорноземи на середньо-суг-
линковому лесі, частково супіщані та 
глейові.

Поверхневі води – залишки рус-
ла річки Альта, Олесницьке (Комсо-
мольське) озеро, Княжицьке та інші 
малі водойми.

Рельєф – Придніпровська низови-
на в межах Східно-Європейської рів-
нини. Знаходиться на другій надза-
плавній терасі долини річки Дніпра. 
Часто зустрічаються блюдцеподібні 
суффозійні пониження (поди), які на-

весні затоплюються талими вода-
ми снігів. Абсолютна висота найви-
щої точки над рівнем моря складає 
121 м.

Геологічна будова – перехід-
на зона від північно-східного схилу 
Українського щита до Дніпровсь-
ко-Донецької западини.

Гірські породи – переважають пі-
щаноглинисті відклади тріасової 
системи потужністю до 130 м, а 
також крейдові , які залягають на 
значних глибинах і мають потуж-
ність до 38 м.

Структура земельного фонду 
м. Бориспіль: Територія, всього                     

у тому числі:  
3701,4 га 100,0 %

забудовані території 2683,8 га 72,5 %

території сільськогосподарського призначення 663,2 га 18,0 %

Ліси та озеленені території 59,5 га 1,6 %

Вода 32,0 га 0,9 %

Болота 36,3 1,0 %

Дачі та садові ділянки 68,1 1,8 %

Інші відкриті землі без рослинного покриву 158,5 4,2 %

2. ЗЕМЕЛЬНІ ТА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ
2.1. ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ І ТЕРИТОРІЯ МІСТА (СТРУКТУРА)

3. НАСЕЛЕННЯ І ТРУДОВІ РЕСУРСИ
3.1. ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ І ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

Чисельність наявного населен-
ня міста станом на 01.01.2017 
склала 60,8 тис.осіб

Чисельність мешканців, тис.осіб 
(наявне населення)

Регіони 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 9 міс. 
2018

м. Бориспіль 58,9 59,6 60,2 60,8 60,9 60,6 61,8 62,1
Київська обл. 1719,5 1722,1 1725,5 1729,2 1732,2 1734,5 1754,3 1764,3
Україна 45 778,5 45 633,6 45 553,0 45426,2 42929,3 42760,5 42584,5 42220,8

Динаміка наявного населення м. Бориспіль 
в 2011-2016 роках, тис.осіб

60,860,960,8

60,2

59,6

58,9

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Природний та міграційний рух населення, осіб

Показники 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 9 міс. 
2018

Народжені 756 744 785 840 797 732 717 519
Померлі 612 584 675 696 758 767 806 682
Природний приріст 144 160 110 144 39 - 35 - 89 - 163
Прибулі 1265 1304 1335 1123 633 64 1968 1086
Вибулі 768 787 830 583 631 295 691 584
Сальдо міграції 497 517 505 540 2 - 231 1277 502
Загальне збільшення 
(зменшення) 641 677 615 684 41 - 266 1188 339

2.2. ПРИРОДНІ РЕСУРСИ

Середня річна температура повітря складає +6,80 С.. 
Середня температура січня  -6,30С, липня -  +19,60 С. Пе-
реважаючі вітри – західні. 

Середня кількість опадів – 476-568 мм/рік. Клімат 
помірний, атлантико-континентальна область.

2.3. КЛІМАТИЧНІ УМОВИ
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Динаміка пиродного та міграційного приросту населення 
м. Бриспіль в 2011-2015 роках

160 110 144

517 505 540
677 684

39
-352
-231

41

615

-266

2012 2013 2014 2015 2016

Природний приріст Міграційний приріст Загальне збільшення

Статевий розподіл населення, %

Жінки 52,6% Чоловіки 47,4%

Розподіл населення за віком, %

Населення, 
молодше від 

працездатного 
віку 18,1%

Населення, 
старше від 

працездатного 
віку 21,7%

Населення 
працездатного 

віку 60,2%

3.2. ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ТА БЕЗРОБІТТЯ

25,6
23 20,9

19 18,2

2012 2013 2014 2015 2016

Середньооблікова чисельність штатних працівник ів, тис.осіб

Аналіз даних балансів трудо-
вих ресурсів за 2011-2016 роки 
показує, що чисельність зайнято-
го населення в економіці міста з 
2013 року має тенденцію до змен-
шення. Якщо в 2011 році в цілому 
було зайнято 24,4 тис. осіб., у 2012 
році – 25,6 тис.осіб то в 2016 році 
— 18,2 тис чол. Це обумовлено 
вивільненнями на підприємствах 
міста та збільшенням чисельності 
безробітних у період нестабільної 
економічної ситуації в Україні.

Показники зареєстрованого безробіття

Показники 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 9 міс. 
2018

Рівень безробіття, % 0,7 0,7 1,6 2,1 1,5 2,3 0,7 0,8
Кількість безробітних,  
осіб 239 257 602 787 539 343 268 256

Створено нових робочих 
місць 1508 1940 1140 600 700 600 686 814

У 2016 році спостерігаєть-
ся зменшення кількості насе-
лення. 

Аналіз статистичних ма-
теріалів свідчить про те, що 
в місті спостерігається пе-
реважання жінок в загаль-
ній чисельності населення. 
Перевага чисельності жінок 
над чоловіками пояснюється 
насамперед нижчою смертні-
стю жінок. 

Середня тривалість життя 
жінок – 73 роки, чоловіків – 
62 роки.

Рівень зареєстрованого без-
робіття поступово збільшувався 
у 2013-2016 роках. Так у 2014 він 
досяг 2,1 %, у 2015 році склав 
1,5 %, 2016 рік – 2,3 %, оскільки 
кількість безробітних осіб змен-
шилася із 787 осіб у 2014 році до 
343 осіб у 2016 році.

Сповільнення економічного 
і соціального розвитку в країні 
вцілому спонукало до зменшен-
ня кількості створених нових ро-
бочих місць. 
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Показники 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 9 міс. 
2018

Середній розмір заробітної плати:
в м. Бориспіль, 
грн 4642 5015 5347 5520 6686 8276 11571,0 14150

в Київській об-
ласті 2761 3157 3351 3489 4153 5229 7905,0 9236

 в Україні 2648 3041 3282 3480 4195 5183 7104,0 8666,0
Середній розмір 
пенсії, грн 1496,4 1885,9 2154,1 1912,0 1796,4 1941,4 2684,96 2857,9

Середньомісячний розмір заробітної плати у 
м. Борисполі має тенденцію до збільшення. Так, 
за останні 5 років він збільшився у 2,6 рази та 
за 9 місяців 2018 року склав 14150 грн (2014 рік 
– 5520 грн). Заробітна плата в місті в 1,5 рази 
вище за середній розмір по Київській області та в 
1,6 рази по країні.

3.3. ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ І ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Середня заробітна плата, грн.

Динаміка заробітної плати, грн

5015 5347 5520

6686

8276

5229

4153
348933513157

5183

4195
348032823041

2012 2013 2014 2015 2016
Київська область м. Бориспіль Україна

4. ЕКОНОМІКА МІСТА

Зареєстровані суб’єкти підприємницької діяльності

Показники 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 9 міс. 
2018

Зареєстровані суб’єкти 
підприємницької 
діяльності всього,
в тому числі:

6688 6635 6749 6449 6538 6464 5867 5998

- юридичні особи 1781 1857 1911 1987 2193 2291 2349 2407
- фізичні особи-підпри-
ємці 4907 4778 4838 4462 4345 4173 3518 3591

4.1. СУБ’ЄКТИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Станом на 01.10.2018 в місті за-
реєстровано 5998 суб’єктів підприєм-
ницької діяльності, в тому числі 2407 
юридичних осіб та 4173 фізичних 
осіб-підприємців. У 2014 році спо-
стерігається зменшення кількості 
фізичних осіб-підприємців на 300 
суб’єктів, що вплинуло на зменшення 
загальної кількості суб’єктів підприєм-

ництва у місті.  Кількість юридичних 
осіб у 2011-2016 роках збільшилася 
на 510 суб’єктів і склала 2291 суб’єк-
тів. У зв’язку із змінами у Податко-
вому кодексі в 2016 році припинено 
діяльність біля 550 суб’єктів, що у по-
дальшому вплинуло на зменшення 
кількості фізичних осіб-підприємців у 
2016-2017 роках.

Динаміка створення суб'єктів підприємницької діяльності
 у 2011-2016 роках

22912193198719111857

417343454462
48384778

646465386449
67496635

2012 2013 2014 2015 2016

- юридичні особи
- фізичні особи-підприємці
Зареєстровані суб’єкти підприємницької діяльності всього, в тому числі:
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4.2. СТРУКТУРА ЕКОНОМІКИ ТА РОЗВИТОК ГОЛОВНИХ СЕКТОРІВ 4.3. РОЗВИТОК МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

Промислове виробництво у місті 
є однією із основних сфер еко-
номічної діяльності, яка впливає 
на різні аспекти соціально-еко-
номічного розвитку міста, включа-
ючи доходи бюджету, зайнятість і 
рівень добробуту громади міста.

Промисловість міста представ-
лена 16 основними підприємства-
ми різних форм власності, на яких 
працює близько 2,5 тис. осіб, се-
редньомісячна зарплата яких ста-
новить біля 11 тис. грн. Обсяги 
промислового виробництва фор-
мують переважно такі галузі, як 
фармацевтична, переробна, легка, 
харчова, хімічна, будівельна.

Стуктура промисловості у м. Бориспіль

Інші 0,8%

Харчова 6,3%

Будівельна 2,7%

Виробництво 
води, тепла 

3,2%

Ф армацевтична 
18,7%

Хімічна 9,8%
Переробна 

30,5%

Деревообробна 
0,8%

Легка 27,2%

Виробництво та реалізація продукції промисловості у 2011-2016 
роках, у поточних цінах, тис. грн.

Показник 2011 2012 2013 2014 2015 2016   2017 9 міс. 
2018

Вироблено про-
мислової продукції, 
млн.грн

747,0 939,0 1432,1 1688,4 2130,2 2092,3 2160,0 1636,4

Реалізовано про-
мислової продукції, 
млн.грн

530,0 645,8 968,0 1214,5 1858,4 2020,0 2251,5 1547,4

939

645,8

1432,1

968

1688,4

1214,5

2130,2
1858,4

2092,3
2020

2012 2013 2014 2015 2016

Динаміка виробництва та реалізації продукції промисловості, млн.грн

Вироблено промислової продукції, млн.грн Реалізовано промислової продукції, млн.грн

Показники роботи малого бізнесу

Показник 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 9 міс. 
2018

Кількість малих та се-
редніх підприємств 1028 1091 1117 1157 1267 1290 962 1011

Кількість малих і се-
редніх підприємств на 
10 тис. осіб наявного 
населення

143 145 145 146 149 212 156 165

Обсяг реалізованої 
продукції (виконаних 
робіт, наданих послуг) 
на малих підприєм-
ствах, млн.грн

1125,4 2013,1 1831,2 1807 2433 2947 3035 2300

В  2011-2016 роках в місті спо-
стерігається тенденція щодо збіль-
шення кількості малих та середніх 
підприємств. Кількість підприємств 
у 2016 році склала 1290 одиниць, 
що на 262 одиниць більше ніж у 
2011 році (1028 од.).  У зв’язку зі 
змінами у Податковому кодексі (які 
відбулися в кінці 2016 року) при-
пинено діяльність біля 550 суб’єк-
тів.  У подальшому це вплинуло на 
зменшення кількості малих та се-
редніх підприємств у 2017 році до 
962 суб’єктів.  У 2018 році їх кіль-
кість зросла і склала 1011 суб’єктів. 

Збільшення обсягу реалізованої 
продукції (робіт, послуг) на  малих 
підприємствах  тривало протягом 
2011-2012 років. В 2013- 2014 ро-
ках обсяги реалізованої продукції 
становили відповідно 1,83 млрд.
грн. та 1,8 млрд.грн, що відповід-
но на 8,9 та на 2.0 відсотки менше 
проти відповідного періоду мину-
лих років.  В 2015-2018 роках від-

бувається  помітне нарощування 
обсягу реалізованої продукції до 
рівня більше 3,0 млрд.грн., що на 
66 % більше порівняно з 2014 ро-
ком. 

З метою співпраці влади і біз-
несу у місті діють Координаційна 
рада, Рада підприємців, галузева 
Рада підприємців з питань промис-
ловості та будівництва, Рада під-
приємців - перукарів.

Структура малих та середніх підприємств 
за видами економічної діяльності

Ремонт автомобілів 
та предметів 

особистого вжитку 
3%

Транспорт та зв'язок 
10%

Промисловість 11%

Будівництво 14% Операції з 
нерухомістю та 

послуги 10%

Інші 4%

Торгівля 48%
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4.4. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Обсяги експорту - імпорту товарів та послуг

Показник 2011 2012 2013 2014 2015 2016   2017
9 міс.
 2018

Експорт товарів, 
млн.дол.США 149,0 136,5 71,4 87,7 31,8 41,6 35,6 85,2

Імпорт товарів, млн.
дол.США 425,6 496,3 398,9 138,0 104,9 186,1 203,3 157,3

Сальдо (+, -), млн.
дол.США - 276,6 -359,8 - 327,5 - 50,3 - 73,1 - 144,5 - 167,7 - 72,1

Експорт послуг, млн.
дол.США 277,2 330,0 365,7 257,9 113,9 95,0 107,7 56,5

Імпорт послуг, млн.
дол.США 61,5 186,0 83,3 32,9 13,4 30,3 33,2 8,5

Сальдо (+, -), млн.
дол.США 215,7 144,0 282,4 225 100,5 64,7 74,5 48,0

87,7

138

-50,3

31,8

104,9

-73,1

41,6

186,1

-144,52014 2015 2016

Обсяги експорту-імпорту товарів м. Бориспіль у 2014-2016 роках, 
млн.дол.США 

Експорт товарів , млн.дол.США Імпорт товарів , млн.дол.США
Сальдо (+, -), млн.дол.США

Аналіз показників зовнішньоеко-
номічної торгівлі товарами показує, 
що в 2011 -2015 роках триває тен-

денція зниження обсягів експорту товарів. 
У 2016 році експорт товарів збільшився на 
9,8 млн.дол.США та склав 41,6 млн.дол.
США, що становить 131,3 % порівняно з 
2015 роком, але становить 47 % порівняно 
з 2014 роком. Така тенденція пов’язана із 
політичною та економічною ситуацією, що 
склалася в країні в 2013 та 2014 роках. За 
9 місяців 2018 року експорт товарів значно 
зріс порівняно з 2017 роком та склав біля 
85,2 млн.дол.США.

Аналогічна ситуація спостерігається і з 
обсягами імпорту товарів. У 2011-2012 ро-
ках помітна тенденція збільшення імпор-
ту до 496,3 млн.дол.США у 2012 році. В 
2014 році імпорт товарів різко зменшився 
до 138 млн.дол.США, що становить 34,6 % 
порівняно з 2013 роком. В 2015 році імпорт 
товарів склав 76 % проти 2014 року.  У 2016 
році спостерігається збільшення імпорту 
товарів у 1,8 рази порівняно з 2015 роком, 
що склало 186,1 млн.дол.США. У 2017 – 
2018 роках імпорт товарів становить біль-
ше 203 млн.дол.США, що на 9,2 % більше 
порівняно з 2016 роком.  

Обсяг експорту послуг у 2011-2013 роках 
мав тенденцію до збільшення. В 2013 році 
він склав 365,7 млн.дол.США. З 2014 року 
експорт послуг знижується. В 2016 році він 
склав 95,0 млн.дол.США, що становить 
83,4 % порівняно з 2015 роком. У 2017-
2018 роках експорт послуг збільшився.  

Зовнішньоекономічна діяльність під-
приємств міста Борисполя здійснюється з 
такими країнами як Білорусь, Республіка 
Молдова, країни Балтики, Туреччина, Азер-
байджан, Казахстан, Грузія, Румунія, Чехія, 
Угорщина, Нідерланди, Бельгія, Швеція, 
Великобританія, Ісландія, країни Африки, 
Близького Сходу, Північної та Латинської 
Америки.
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4.5. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Капітальні інвестиції
Інвестиції в основний капітал за джерелами фінансування, у фактичних 

цінах, млн. грн.

Джерела інвестицій 2011 2012 2013 2014 2015 2016   2017
9 міс.
 2018

Усього, млн.грн 827,5 2579,9 1459,2 792,0 394,0 1079,0 2126,2 774,3
у тому числі за рахунок:
коштів державного 
бюджету 146,5 76,5 3,1 6,5 4,2 38,9 10,1

коштів місцевих бю-
джетів 14,3 8,4 3,9 31,6 54,8 115,5 172,4

власних коштів підпри-
ємств та організацій 988,3 719,4 553,3 227,6 817,2 1651,2 329,2

коштів населення на 
будівництво житла 68,6 111,6 83,5 94,4 178,5 268, 6 222,8

кредитів банків та ін-
ших позик 1338,6 516,8 108,2 - 2,6 41,3 25,6

інших джерел фінансу-
вання 23,6 26,5 40,0 33,9 21,7 10,7 14,1

Структура капітальних інвестицій за дж ерелами фінансування у 2016 році, млн.грн

інших дж ерел 
фінансування, 
млн.грн, 24,3

коштів держ авного 
бюдж ету, млн.грн, 

4,2

коштів місцевих 
бюдж етів, млн.грн, 

54,8
коштів населення на 
будівництво ж итла, 

млн.грн, 178,5

власних коштів 
підприємств   та 

організацій, млн.грн, 
817,2

Прямі іноземні інвестиції

Показник 2011 2012 2013 2014 2015 2016   2017
9 міс.
 2018

Прямі іноземні інвестиції, 
млн.дол.США 113,9 147,2 151,2 108,1 83,0 77,9 81,0 34,6

Стуктура іноземних інвестицій за країнами походження в 2013 році

РФ  0,3%
США 1,3%

Швеція 3,3%Інші 1,8%
Австрія 1,0%

Німеччина 7,4%

Нідерланди 0,2%

Кіпр 9,6%

Азербайджан 
1,5%

Віргінські 
Остови 32,5%

Велика 
Британія 41,1%

Структура іноземних інвестицій м. Бориспіль за країнами походж ення в 2016 році, %

РФ  0,1%

Австрія 1,9%

Азербайджан 0,9%

Швеція 5,5%

Німеччина 10,8%

Інші (США, 
Нідерланди, Перу, 
Молдова, Естонія, 

Латвія,) 2,2%

Кіпр 20,8%
Віргінські Острови 

(Брит.) 27,5%

Велика Британія 
30,3%

Зміни у структурі іноземних інвестицій за країнами по-
ходження в 2013 та 2016 роках.
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Інвестиційна діяльність міста

Наявні в місті вільні земельні ділянки, призначені для ведення господарсь-
кої діяльності

Площа Місцезнахо-
дження ділянки

Цільове призна-
чення та форма 

власності
Опис

7,7 га
Бориспіль,
вул. Широка

Підприємство по 
виготовленню 
продуктів 
харчування 
швидкого 
приготування. 
Комунальна 
власність

По території ділянки проходить 
ЛЕП 10кВ, ЛЕП 0.4 Кв – 100 м;
4,0 км – кільцева дорога; 2,5 км – 
вул. Київський Шлях, відстань до 
Києва – 22 км

10,74 га
Бориспіль
вул. Дорошенка

Розміщення та 
експлуатація 
основних, 
підсобних і 
допоміжних 
будівель і споруд 
промислових 
підприємств.
Комунальна 
власність

По території ділянки проходить 
ЛЕП 10кВ, ЛЕП 0.4 Кв – 100 м;
4,0 км – кільцева дорога; 2,5 км – 
вул. Київський Шлях, відстань до 
Києва – 22 км

2,0 га
Бориспіль
вул. Аеродромна

Будівництво 
льодового палацу
Комунальна 
власність

По території ділянки проходить 
ЛЕП 0,4кВ – 20м.Газопостачання 
– 300 м, Водопостачання- 280 м, 
каналізація – 300 м.
6,5 км – кільцева дорога; 0,3 км – 
вул. Київський Шлях, відстань до 
Києва – 18 км

3,5 га
Бориспіль
вул. Саксаган-
ського

Для будівництва 
і обслуговування 
будівель торгівлі
Комунальна влас-
ність

По території ділянки проходить 
ЛЕП 10кВ; ЛЕП 0,4кВ – 200м.
0,2км – кільцева дорога; 2,5км – 
вул. Київський Шлях, відстань до 
Києва – 24 км

З метою формування сприятливих 
партнерських відносин місцевої 
влади та бізнесу, забезпечення 

участі підприємців у вирішені проблемних 
питань та прийняті місцевих норматив-
них актів регламентуючих підприємницьку 
діяльність в місті створено та діють: Коор-
динаційна рада, Рада підприємців, галу-
зева Рада підприємців з питань промис-
ловості та будівництва, Рада підприємців 
- перукарів.

У місті створена інфраструктура підтримки 
підприємництва: Фонд підтримки підприєм-
ництва в м. Борисполі, 2 кредитні спілки,1 
страхова компанія, 2 аудиторські фірми, 5 
громадських організацій підприємництва та 3 
галузеві ради підприємців, які  співпрацюють з 
виконавчим комітетом міської ради та суб’єк-
тами господарювання.

Діє Центр надання адміністративних послуг, 
через який надається 59 видів адмінпослуг.

5. ФІНАНСОВА ІНФРАСТРУКТУРА ТА 
МЕРЕЖА ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ
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Доходи бюджету, млн. грн.

Показники 2011 2012 2013 2014 2015 2016   2017
9 міс.
 2018

Податок на доходи 
фізичних осіб

151,9 
(75%)

168,2 
(75%)

166,0 
(75%)

133,4 
(75%)

124,4
 (60%)

183,4
 (60 %)

246,1 
(60 %)

174,6 
(60 %)

Акцизний податок з 
реалізації суб’єкта-
ми господарювання 
роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів

0 0 0 0 38,4 42,9 45,1 38,3

Податок на нерухоме 
майно відмінне від 
земельної ділянки

0 0 0,05 0,1 1,9 2,6 3,2 3,0

Плата за землю 23,6 26,9 28,2 23,5 29,1 44,6 52,4 34,9
Єдиний податок 4,9 11,0 15,7 18,3 21,7 33,4 48,8 45,4
Надходження від 
орендної плати за 
користування майном, 
що перебуває в кому-
нальній власності

3,7 3,5 3,6 3,4 4,7 4,0 4,5 2,7

Бюджет розвитку 3,4 5,5

18,95 
(пайова 
участь – 

11,1)

4,3(пайова 
участь – 

2,4)

8,3 
(пайова 
участь – 

5,7)

20,6 
(пайова 
участь 
-18,8)

26,8 
(пайова 
участь 
-25,6)

5,1 
(пайова 
участь 
-4,3)

Власні надходження 
бюджетних установ 7,5 7,6 8,2 7,8 9,7 12,7 16,8 10,4

Цільовий фонд, утво-
рений органами місце-
вого самоврядування

3,8 1,2 1,3 1,5 1,6 1,9 1,9 1,5

Інші надходження

9,6 
(екологіч-
ний – 3,4, 
% банку 

– 1,3)

18,1 
(екологіч-
ний -8,0 , 
% банку – 

4,5)

70,4 
(екологіч-

ний – 
66,8)

8,6 
(екологіч-
ний – 6,1)

11,5 
(адмін.

послуги- 
5,1)

40,8 55,9 25,2

Субвенції 46,4 53,3 57,0 66,5 141,6 200,0 273,1 222,3
Всього доходів 254,8 295,3 369,4 267,4 392,9 586,9 774,6 563,4

Фінансові та кредитні установи м. Бориспіль

№ 
з/п Назва К-ть 

філій

К-ть 
працю-
ючих

1 Бориспільське відділення КФ ПАТ « Мегабанк» 1 4

2
Бориспільське відділення 
ПАТ «Сбербанк»

1 8

3
Бориспільське районне відділення 
ПАТ “Райффайзен Банк Аваль” 

1 18

4
Бориспільське відділення № 54 
ПАТ “АБ Укргазбанк”

1 21

5
Бориспільське відділення 
ПАТ «Комерційний банк“ Надра” 

1 5

6
Бориспільське відділення
 ПАТ «Укрсоцбанк» 

1 6

7
Бориспільське відділення 
ПАТ КБ “Правекс банк”  

1 5

8 Бориспільське відділення ПАТ “Державний ощадний банк 
України”  5 64

9 Бориспільське відділення ПАТ КБ “Приватбанк” 4 20

10
Бориспільське відділення 
ПАТ “ Креді Агріколь Банк ”

1 7

11
Бориспільське відділення  
ПАТ КБ “ Фінансова ініціатива “ 

1 3

12 Бориспільське відділення № 37 ПАТ « БМ Банк» 1 5
13 Бориспільське відділення АТ « Дельта Банк» 1 7
14 Відділення № 775 ПуАТ « УкрСиббанк» 1 5

15 Бориспільське відділення  ПАТ  «Банк Національний 
кредит» 2 11

16 Бориспільське відділення ПуАТ «Авант – банк» 1 4
17 Бориспільське відділення АТ «Брокбізнесбанк» 2 4
18 Бориспільське відділення АТ «Імексбанк» 1 2

19 Бориспільське відділення ПАТ «Перший український 
міжнародний банк» 1 3

20 Бориспільське відділення ПАТ «Укрексімбанк» 1 3
21 Бориспільська філія АТ «Банк «Фінанси та Кредит» 1 3

6. ФІНАНСОВИЙ СТАН ТА БЮДЖЕТ МІСТА
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Структура доходів міського бюджету в 2011 рроці, %

Єдиний податок 1,9%Місцеві податки та збори 
0,5%

Бюдж ет розвитку 1,3%

Власні надходж ення 
бюдж етних установ 3,0%

Інші надходж ення 3,2%

Цільовий фонд, 
утворений органами 

місцевого 
самоврядування 1,5%

Плата за землю 9,3%

Надходж ення в ід 
орендної плати за 

користування майном, 
що перебуває в 

комунальній власності 
1,5%

Субвенції 18,2%

Податок на доходи 
фізичних осіб 59,6%

Структура доходів міського бюджету в 2016 році

Бюдж ет розвитку 3,5%

Власні надходж ення 
бюдж етних установ 

2,2%

Цільовий фонд, 
утворений органами 

місцевого 
самоврядування 0,3%

Єдиний податок 5,7%

Місцеві податки та 
збори 0,2%

Надходж ення в ід 
орендної плати за 

користування майном, 
що перебуває в 

комунальній власності 
0,7%

Податок на нерухоме 
майно в ідмінне в ід 

земельної ділянки 0,4%

Плата за землю 7,6%

Акцизний податок з 
реалізації суб’єктами 

господарювання 
роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів 

7,3%

Інші надходж ення 6,8%

Субвенції 34,1% Податок на доходи 
фізичних осіб 31,2%

Структура доходів бюджету 2011 рік (%)

Структура доходів бюджету 2016 році

7. ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА 
І ЗВ’ЯЗОК

ПРОТЯЖНІСТЬ І СТАН ДОРІГ

Загальна довжина автомобіль-
них доріг міста загального кори-
стування складає  262,7 км. 

м. Бориспіль зв’язане з ба-
гатьма населеними пунктами 
Київської області автобусним 
сполученням.

ТРАНСПОРТНЕ СПОЛУЧЕННЯ 
МІСТА

Місто Бориспіль – розташова-
не в центрі лівобережної частини 
Київської області за 35 км на пів-
денний схід від столиці України – м. 
Києва. Поряд з містом знаходиться  
найбільший  міжнародний  аеро-
порт  України «Бориспіль». Через 
місто прокладено автомобільний 
шлях міжнародного значення Е-40 
(ділянка Київ - Полтава). У місті є 
залізнична станція, відстань до м. 

Києва залізницею 30 км.

Місто Бориспіль привабливе 
своїм вигідним географічним по-
ложенням, що дає можливість роз-
глядати місто як потужний транс-
портний термінал, який забезпечує  
функціонування зв’язків “Поста-
чальник – Виробник – Споживач” в 
різних комбінаціях.

ТРАНСПОРТНА МЕРЕЖА

Міські перевезення пасажирів 
здійснюють фізичні особи-під-
приємці Кисельов О.А., Мозгова 
Г.П., Іваненко М.С., Кулик О.М. та 
ПрАТ «АТАСС-Бориспіль». Місто 
має налагоджений зв’язок (заліз-
ничний та автомобільний) з інши-
ми містами України.

Через територію міста Бориспо-
ля проходить також ряд транзит-
них автобусних маршрутів.

Громадський транспорт

Показники 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
9 міс.
2018

Сумарна довжина 
маршрутів, км 251,2 256,1 256,1 256,1 256,1 256,1 256,1 240,7

Кількість марш-
рутів 27 28 28 28 27 27 27 25

Перевезено паса-
жирів автомобіль-
ним транспортом, 
тис. осіб

4898,2 3910,0 5368,4 9303,8 8857 8144 7335,9 5250,5

Пасажирооборот, 
млн. пас. км 50,0 41,5 54,1 114,7 137,3 141,3 137,0 97,8
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Міжнародний аеропорт «Бори-
спіль» є найбільшим і найпотуж-
нішим в Україні. Він забезпечує 
близько 67% авіаційних пасажир-
ських перевезень України, і що-
року обслуговує понад 10 млн. 
пасажирів.

Аеропорт «Бориспіль» вдало 
розташований на перетині ба-
гатьох повітряних трас, що поєд-
нують Азію з Європою та Аме-
рикою. Близько 50 національних 
та зарубіжних авіакомпаній здійс-
нюють з «Борисполя» перевезен-
ня пасажирів та вантажів за понад 
100 регулярними маршрутами. 
Виконуються рейси до 37 іно-
земних країн: Німеччина, Туреч-
чина, Ізраїль, Білорусь, Австрія, 
Франція, Потльща, Королівство 
Нідерланди, Латвія, Об’єднане 
Королівство Великої Британії, Ка-
захстан, Італія, Об’єднані Араб-
ські Емірати, Швейцарія, Грузія, 
Литва, Азербайджан, Греція, Іс-
панія, Чеська Республіка, Кіпр, 
Республіка Молдова, Вірменія, 
Швеція, Бельгія, Фінляндія, Ес-
тонія, Іран, Сполучені Штати 
Америки, Йорданія, Словаччина, 
Китай, Болгарія, Таїланд, Ліван, 
Сербія, Туніс.

Чартерні рейси виконуються 
до багатьох країн, до найбільш 
популярних за кількістю рейсів 
входять: Єгипет, Туреччина, Гре-
ція, Чорногорія, Об’єднані Араб-
ські Емірати, Болгарія, Італія, Іс-
панія, Фінляндія.

Аеропорт має дві злітно-посад-
кові смуги та три пасажирських 

термінали. Технічні можливості 
аеродрому аеропорту «Бори-
спіль» залишаються унікальними 
для України, країн СНД та Східної 
Європи. Злітно-посадкова смуга 
довжиною 4000 м і шириною 60м 
дозволяє приймати повітряні суд-
на всіх типів цілодобово, в тому 
числі в умовах обмеженої види-
мості. «Бориспіль» є також єди-
ним аеропортом України, з якого 
виконуються трансконтиненталь-
ні рейси. 

РОЗВИТОК МЕРЕЖІ ЗВ’ЯЗКУ

Основним видом зв’язку є теле-
фонний. Кількість абонентів стаці-
онарного телефонного зв’язку  по 
місту Бориспіль – 18027 абонентів. 
Послуги мережі „Інтернет” у місті 
забезпечують інтернет-провайде-
ри ТОВ «Лан Трейс», ТОВ «Моно-
літ.Нет», Boryspil.net. На території 
міста розміщені більше 14 антен 
з телекомунікаційним обладнан-
ням базової станції стільникового 
зв’язку. Налічується більше 2 тис. 
радіоточок.

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМА-
ЦІЇ МІСТА

Міський інформаційний простір 
представлено 3 періодичними дру-
кованими виданнями (газети «Тру-
дова Слава»,  «Вісті. Інформація. 
Реклама», «Бориспіль-Ринок»), 
міським телебаченням (КП «Теле-
радіостудія «Бориспіль»), радіо-
мовленням та мережею кабельно-
го телебачення. Це   підприємства, 
засновані у формі, як  комуналь-
ної, так і приватної власності. 

8. ІНФРАСТРУКТУРА ТОРГІВЛІ ТА ПОСЛУГ

8.1. РОЗДРІБНИЙ ТОВАРООБІГ

Товарна структура оптового та роздрібного товарообороту, млн. грн.

Групи товарів 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 9 міс. 
2018

Роздрібний 
товарообіг 
торгової мережі

2160,3 2315,7 2041,9 1901,6 3219,8 3638,4 4393,5 3315,4

Структура роздрібного товарообороту в 2016 році

Непродовольчі 
товари 58%

Продовольчі 
товари 42%
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8.2. МЕРЕЖА ЗАКЛАДІВ ТОРГІВЛІ, ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ 
ТА ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

 

Структура роздрібного товарообороту непродовольчих товарів, %

інші 31,7%

парфумерно-
косметичні 

товари 27,6%

газ для 
автомобілів 3,6%

дизельне пальне 
7,9%

бензин 10,4%

фармацевтичні 
товари 5,6%

будівельні 
матеріали 10,1%

електротовари 
3,1%

 
Структура роздрібного товарообороту 

продовольчих товарів, %

хлібобулочні 
вироби 2,0%

риба і 
морепродукти 2,3%

молоко та молочні 
продукти 3,6%

ковбасні вироби 
5,1%

кондитерські 
вироби 8,4%

м'ясо та птиця 6,3%овочі 2,8%

фрукти 3,3%

інші товари 24,9%

тютюнові вироби 
11,4%

алкогольні та 
слабоалкогольні 
напої, пиво 29,9%

Об’єкти кількість
1 Продовольчі магазини 179

- в тому числі супермаркети 12
2 Непродовольчі магазини 295

- в тому числі торгові центри 6
3 Буфети 11
4 Їдальні 13
5 Бари 29
6 Кафе 48
7 Ресторани 15
8 АЗС 20
9 Об’єкти побутового обслуговування, в тому числі

- перукарні 56
- підприємства побутового обслуговування 34
- фізичні особи-підприємці, які надають 
побутові послуги 133
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№
п/п

Найменування готелю 
адреса, телефон

Підпорядкованість Кількість 
ліжкомісць

1

Готель “Бориспіль”
ДМ  МА“Бориспіль”
3-зірковий
5-71-05,490-99-35

ДП МА “Бориспіль” 250

2

Готель “Бориспіль”
ДМ МА “Бориспіль”
2-зірковий
вул.Френкеля,3
281-73-76,281-76-79

ДП МА “Бориспіль” 100

3

Готель “Лігена”
4-зірковий
вул. Горького,53
591-18-71, 331-87-15

ТОВ «ВКФ «Лігена» 70

4
Гостинний двір “Галант”
вул.  Головатого,18
6-00-51,6-28-88

ФОП Андреєв В.М. 36

5
Готель “Нон-стоп”
Соцмістечко, 276
6-33-60

МПП “Краса”
10

6

Готель “Фортеця -Гетьман”
вул. Київський Шлях,
в районі 35км.
9-21-90

ФОП
Стародубцев В.В.

4

7
Готель  “ЖРЕУ”
вул.Дзержинського,1
6-12-19

Комунальне підприємство 
“ЖРЕУ” 30

8
Готель «35 км»
вул. Київський Шлях, 2/8
8-050-443-0093

ФОП Пилипчук Л.В. 12

9
Готель “Чотири сезони”
вул. Горького, 6-А

Ярмоленко С.Р. 20

10
Готель «Олд Порт»
вул. Київський Шлях, 2
9-58-66

ТОВ «Старий Порт»
21 номерів 

(49 ліжкомісць)

11
Готель «Стара Вежа»  
вул. Ботанічна, 1
5-44-22

ФОП Андреєв В.М. 18 номерів
(27 ліжкомісць)

12
Готель «Золотий лев»
Вул. Київський Шлях, 147-Б

ФОП Сисович Н.А. 34

13 Готель «Гранд Вілла» ФОП Солдатенко Р.Г.
18 номерів

(40 ліжкомісць)

Можливості для розміщення гостей у готелях міста 9. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
9.1. ЖИТЛОВИЙ ФОНД

Станом на 31.12.2018 у ко-
мунальній власності тери-
торіальної громади м. Бо-

рисполя перебуває 275 житлових 
будинків загальною площею  689,0 
тис. кв. м, які обслуговуються кому-
нальними підприємствами «ЖЕК-
1» та «ЖРЕУ».

Основна увага комунальними 
підприємствами КП «ЖЕК-1» та 
«ЖРЕУ» приділялася утриманню 
в належному стані житлового фон-
ду та прибудинкових територій.

 КП «ЖЕК-1» обслуговує 99 
житлових будинки, загальною пло-
щею     342,0 тис. м2, 6 619 квартир. 
Кількість проживаючих мешканців 
15 351 осіб.

В КП «ЖЕК-1» роботу підприєм-
ства з утримання в належному 

стані житлового фонду забезпечує 
118 чоловік. 

КП «ЖРЕУ» обслуговує 176 жит-
лових будинки, із них 11 гуртожит-
ків загальною площею 347,0 тис.
м2, кількість квартир - 7 031, кіль-
кість проживаючих мешканців 15 
666 чоловік.  

В комунальному підприємстві 
«Житлове ремонтно-експлуатацій-
не управління» середньооблікова 
кількість штатних працівників 66 
чол.

У місті діє 30 ОСББ. Об’єднан-
ня співвласників багатоквартирних 
будинків обслуговують 30 будинків, 
за ними закріплено 158,8 тис.м2 
площі.

Водопостачання та водовідве-
дення у місті здійснює КП ВКГ “Бо-
риспільводоканал” .

42,6

18,9

48

10

56,5

25,5

44,2

22,3

34,6
26,7 25,8

13,1

Динаміка введення в експлуатацію житла у 2011-2016 роках, тис.кв.м.

Введено в експлуатацію житла всього, тис.кв.м.
в тому числі індивідуальне житлове будівництво, тис.кв.м.
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9.2. КОМУНАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА

2370
2022,9

2264,9
1942,7

2292,6
1987,8

2254,1
1950,1

2230,2
1925,5

2137,8

1820,3

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Динаміка реалізації води споживачам м. Борисполя у 2011-2016 роках

Реалізовано води споживачам всього, тис.м.куб в тому числі населенню, тис.м.куб

Динаміка відведення стічних вод у 2011-2016 роках

2475 2371,3 2412,4 2340,4 2314,3 2271,5

1855,8 1747,7 1789,4 1790,7 1765,3 1678,7

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Відведено стічних вод всього, тис.м.куб в тому числі населенню, тис.м.куб

Комунальне підприємство 
водопровідно-каналіза-
ційного господарства 

“Бориспільводоканал” на-
дає  послуги з  водопостачання  
та  водовідведення всім  гру-
пам  споживачів  міста. Основ-
ним завданням КП ВКГ «Бори-
спільводоканал» є забезпечення 
водою та відведення каналіза-
ційних стоків від житлового фон-
ду та підприємств, організацій, 
установ, що знаходяться в зоні 
діяльності підприємства. Кіль-
кість  працюючих  на  підприєм-
стві 194 чол. Послугами під-
приємства користується 19118 
абонентів, із них 81,9% або-
нентів користується приладами 
обліку води. Загальна  довжина  
мереж  водопроводу 109,3 км, 
довжина каналізаційних мереж 
140,2 км, з них самопливних ко-
лекторів 56,4 км, напірних тру-
бопроводів 83,8 км.

КП “Бориспільводоканал” - про-
мислове підприємство, що об’єд-
нує насосно-фільтрувальні стан-
ції, очисні споруди каналізаційних 
стоків, каналізаційні станції по пе-
рекачці стічних вод.

У 2014 році КП «Бориспільво-
доканал» освоїв кошти проек-
ту «Реконструкція енергоємного 
обладнання системи водопоста-
чання та водовідведення у місті 
Борисполі», що підтримується 
позикою Світового банку рекон-
струкції та розвитку. Виконані ро-
боти з реконструкції артезіанських 
свердловин дозволяють еконо-
мити біля 1 млн.кіловат енергії на 
рік. Всього освоєно 4,2 млн.дол.
США (32,2 млн.грн).

В місті реалізується програ-
ма  «Питна вода» до 2020 року, 
здійснюється реконструкція во-
допостачання та водовідведення, 
аварійно-відновлювальні роботи 
на мережах водопостачання.

ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Головним напрямком діяль-
ності КПТМ «Бориспільтепло-
мережа» є надання послуг з 
теплопостачання населенню 
міста Бориспіль, бюджетним 
організаціям та госпрозрахунко-
вим підприємствам. Процентне 
співвідношення споживачів за 
2018 рік становить:

населення - 83,5 %;
бюджетні установи - 12,8 %;
госпрозрахункові підприєм-

ства -   3,7 %.

КПТМ «Бориспільтепломере-
жа» обслуговує 18 котелень, 15 
бойлерних, надає послуги по те-
плопостачанню 15899 абонен-
там населення, 8 організаціям 
по відомчому житлу, 37 бюджет-
ним організаціям та 165 госпро-
зрахунковим підприємствам. 
Середньооблікова чисельність 
працівників - 200 чол.
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Протягом останніх років погір-
шується технічний стан об’єктів 
теплопостачання. Так, із  52 кот-
лів КП ТМ «Бориспільтепломе-
режа», що експлуатуються,  36 
котлів відпрацювали свій ресурс,   
40% працюють більше 20-30 ро-
ків і лише 12 котлів - менше 10 
років. Втрати теплової енергії в 
теплових мережах не перевищу-
ють нормативні і складають 9% в 
середньому. Знос теплових ме-
реж складає 43%. 

На постійному контролі в місті 
Бориспіль перебуває «Програма  
енергозбереження, енергоефек-
тивності та термомодернізації в 
житлових будинках міста Бори-
споля на 2015-2018 роки».

З метою скорочення споживан-
ня енергоресурсів, завдяки впро-
вадженню енергозберігаючих 
технологій, які забезпечать ефек-
тивне використання теплової 
енергії мешканцями багатоквар-
тирних будинків міста Борисполя, 
заощадженню коштів за рахунок 

зменшення витрат паливно-е-
нергетичних ресурсів у місті Бо-
рисполі розроблена Програма 
енергозбереження, енергоефек-
тивностіта термомодернізації в 
житлових будинках міста Бори-
споля на  2015-2018  роки,  яка  
затверджена  рішенням  міської  
ради  від  21.05.2015 № 5192-63-
VI.

У 2018 році триває виготовлен-
ня робочих проектів на встанов-
лення лічильників теплової енер-
гії у багатоповерхових житлових 
будинках. Придбано 84 комплек-
ти лічильників теплової енергії 
на загальну суму 2809,4 тис грн. 
В 19 житлових будинках міста 
встановлено лічильники тепло-
вої енергії на суму 351,5 тис.грн. 
Встановлення теплових лічиль-
ників у житлових будинках прохо-
дить за графіком.

У 2017 році було встановле-
но 28 теплових лічильників у 27 
житлових будинках на суму 472,5 
тис. грн.

Показник 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Вироблено теплової енергії, тис.Гкал 139,4 145,6 129,1 112,5 99,6 114,8
Відпущено споживачам теплової 
енергії, тис.Гкал 120,7 126,1 111,8 97,3 85,9 99,7

в тому числі: населенню, тис.Гкал 97,0 102,2 88,9 77,7 70,8 82,8
бюджетним організаціям, тис.Гкал 18,4 18,9 18,6 15,7 11,9 13,0
Госпрозрахунковим організаціям,               
тис.Гкал 5,3 5,0 4,3 3,9 3,2 3,9

Протяжність теплових мереж,
км в 2-х трубному вимірі

52,8 52,1 51,4 51,0 51,0 51,0

У 2016 році за кошти міського 
бюджету закуплено 88 лічиль-
ників тепла на суму 2 346,8 тис. 
грн. Встановлено 53 лічильника 
на суму 127,9 тис.грн. Відповід-
но до Програми у 209 житлових 
будинках міста Борисполя вже 
встановлено теплові лічильни-
ки, що складає 77% від загальної 
кількості житлових будинків, що 
мають централізоване теплопо-
стачання. 

В місті Борисполі велика увага 
приділяється утриманню житло-
вого фонду. Зокрема, у 2016 році 
комунальними підприємствами 
проведено заміну старих дерев’я-

них вікон на металопластикові, 
з виконанням послуг по влаш-
туванню відкосів у житлових бу-
динках міста Борисполя. Всього 
по Програмі енергозбереження 
у 2016 році використано коштів в 
сумі 3287,6 тис. грн. У 2017 році 
виконано заміну дерев’яних вікон 
на енергозберігаючі  в 57 будин-
ках на суму 5,4 млн. грн. Всього 
по місту виконано заміну вікон на 
енергозберігаючі у 95 % житло-
вих будинків.

 Рівень газифікації житлово-
го фонду міста природним газом 
складає 98 % від загальної кіль-
кості квартир.

Показник 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Споживання 
природного 
газу, тис.м3

18 988,8 19 931,8 17 617,9 15 138,4 13 413,3 22140,5

Оснащеність житлового фон-
ду приладами обліку склала: 
холодної води –  88 %, побудин-
ковими лічильниками теплової 
енергії - 77 %. Бюджетні устано-
ви оснащені лічильниками хо-
лодної води на 100 %, теплової 
енергії на 100 %.
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ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО

Протягом січня-вересня 2018 
року на ремонт дорожнього по-
криття вулиць міста використано 
57,8 млн грн (2016 рік - 37,3 млн 
грн, 2015 рік – 20,9 млн. грн).

У січні-вересні 2018 року вико-
нано капітальний ремонт 12 доріг 
міста на загальну суму 25,5 млн 
грн площею 38,3 тис. м2, в тому 
числі по вулицях:

Пилипа Орлика (1963 м2) на 
суму 992,6 тис.грн;

Лисиці (2683 м2) на суму 1420,9 
тис.грн;

Олени Пчілки (2110 м2) на суму 
1269,2 тис.грн;

пров. Леся Курбаса (2635 м2) на 
суму 1302,5 тис.грн;

Березовського (2166 м2) на суму 
1164,5 тис.грн;

Ватутіна (2201 м2) на суму 
1308,1 тис.грн;

Коцюбинського (2021 м2) на 
суму 1251,4 тис.грн;

Володимира Момота (від буд. 
№ 6 до вул. Ватутіна) (4866 м2) на 
суму  2809,2тис.грн;

Гришинська (2738 м2) на суму 
1465,1 тис.грн;

Головатого (від буд.№ 20 до вул. 
Б. Хмельницького) (10,1 тис.м2) на 
суму 9544,1 тис.грн;

Залізнична (від буд. № 31 до 
вул. П. Мирного) (2521 м2) на суму 
1473,0 тис.грн;

Підприємницька (2300 м2) на 
суму 1474,5 тис.грн.

Виконано поточний ремонт доріг 
на загальну суму 14,0 млн грн пло-
щею 40,0 тис. м2.

Виконано капремонт тротуарів 
на 4 вулицях міста на суму 4,1 млн.

грн, в тому числі по вулицях:
Коцюбинського на суму 1177,7 

тис. грн;
Підприємницька (від вул. Київсь-

кий Шлях до вул. Запорізька) 
1046,3 тис.грн;

Глибоцька (від вул. Київський 
Шлях до буд.№ 4) на суму 587,7 
тис.грн;

Київський Шлях (від 35 км до 
гіпермаркету «Нова лінія») 1317,5 
тис.грн.

Виконано поточний ремонт 
восьми тротуарів на суму 995,4 тис 
грн.

Виконано поточний ремонт 
під’їзних доріг до 50 житлових бу-
динків на загальну суму 6,8 млн.
грн площею 16,6 тис. м2.

Побудовано світлофорний 
об’єкт на перехресті вул. Київсь-
кий Шлях -Лугова-Святомико-
лаївська, вартість робіт складає 
429,2 тис. грн. 

Виконано поточний ремонт світ-
лофорного об’єкту на перехресті 
вул. Київський Шлях – вул. В. Мо-
мота на суму 189,8 тис. грн. 

Виконано послуг з обслугову-
вання об’єктів світлофорного ре-
гулювання дорожнього руху на 
перехрестях м. Бориспіль на суму 
263,1 тис. грн.

Виконано послугу з нанесення 
дорожньої розмітки на вулицях 
міста на суму 350,4 тис. грн. 

Встановлено 65 нових та вико-
нано поточний ремонт 51 дорож-
нього знаку на суму 99,9 тис. грн. 
Додатково придбано 78 допоміж-
них знаків на суму 80,6 тис грн.

БЛАГОУСТРІЙ

Систематично у місті Бо-
рисполі проводяться заходи, 
спрямовані на забезпечення 
належного санітарного стану.

 Із цією метою комуналь-
ним підприємством «Виробни-
че управління комунального 
господарства» регулярно на-
даються послуги прибирання 
міста, вивезення твердих поб-
утових відходів, догляд за до-
рогами та тротуарами, а саме: 
замітання вулиць, а в зимовий 
період прибирання снігу, поси-
пання пісчано-соляною суміш-
шю доріг та тротуарів. 

Середньооблікова чисель-
ність працівників КП «ВУКГ» 

-130 чол. 

За 9 місяців 2018 року під-
приємством надано послуг:

по вивезенню рідких побуто-
вих відходів – 2,9 тис.м3;

твердих побутових відходів 
– 99,1 тис.м3; 

Укладено та продовжено 
договорів попередніх років з 
організаціями, бюджетними 
установами, населенням бага-
топоверхівок 573 договорів на 
вивіз сміття. З приватним сек-
тором поновлено та взято на 
обслуговування 3 845 садиб 
з початку року вивезено твер-
дих побутових відходів в об’ємі 
21,4 тис.м3. Всього вивезено 
з м. Борисполя 110,3 тис.м3  
сміття. 
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10. СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА
10.1. МЕРЕЖА ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади

Показники 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 9 міс. 
2018

Кількість дошкільних 
навчальних закладів, 
одиниць

10 10 11 11 11 11 12 12

Кількість дітей в дошкільних 
закладів, осіб 2370 2524 2624 2910 2982 3114 3114 3158

Завантаженість дошкільних 
закладів (дітей на 100 місць) 157 167 162 180 184 193 177 178

Кількість загальноосвітніх 
навчальних закладів, 
одиниць

8 8 8 8 8 8 8 8

Кількість учнів у 
загальноосвітніх навчальних 
закладах, осіб

5806 5813 6023 6494 6863 7330 7818 8351

Кількість вчителів у 
загальноосвітніх навчальних 
закладах, осіб

450 460 448 451 461 463 485 503

Кількість позашкільних 
закладів, одиниць 4 4 4 4 4 4 4 4

Кількість дітей у 
позашкільних закладах, осіб 3000 3164 3371 4057 4054 4056 4128 4162

Кількість приватних закладів 
освіти (ліцензованих), 
одиниць

0 0 1 1 1 3 3 3

Кількість дітей у приватних 
закладах освіти, осіб 0 0 30 30 30 300 300 300

Кількість вищих навчальних 
закладів, одиниць 1 1 1 1 1 1 1 1

Кількість студентів у вищих 
навчальних закладах, осіб 847 578 484 426 323 290 200 160

На утримання та розви-
ток освітньої галузі міста 
за січень-вересень 2018 

року використано 161,5 млн грн 
(2017 рік – 190,2 млн грн, 2016 
рік - 119,9 млн грн.

Станом на 1.10.2018 мережа 
закладів освіти міста включає:

12 дошкільних навчальних за-
кладів комунальної власності в, 
у яких виховується 3 428 дітей;

8 загальноосвітніх навчальних 
закладів міста, де функціонують 
251 класів, у яких навчаються 8 
351 учнів;

4 позашкільних заклади, 4 162 
вихованці;

1 вищий навчальний заклад 
– Муніципальна академія Управ-
ління Персоналом

6 приватних навчальних за-
кладів, які надають послуги у 
сфері освіти.

Управлінням освіти і науки по-
стійно проводиться робота щодо 
оптимізації наповнюваності 

класів шкіл. Середня наповню-
ваність класів - 29,5 учнів.

Кількість учнів з кожним ро-
ком зростає, а отже збільшуєть-
ся і кількість класів у школах. 
Усе більше дітей навчаються у 
дві зміни. У 2018 році 2584 учнів 
(31% від загальної кількості уч-
нів) навчаються у другу зміну. 

 За кошти міського бюджету:
збудовано нову школу на 825 

місць по вулиці Робітнича (215,9 
млн.грн);

збудовано дитячий садок на 
115 місць по вул. Привокзальна, 
14-а (23,8 млн.грн);

збудовано спортивний ком-
плекс у НВК «Ліцей «Ди-
зайн-освіта» імені Павла Чубин-
ського (5,6 млн.грн);

завершено облаштування ске-
ледрому у НВК «Гімназія «Пер-
спектива» - 563,2 тис.грн;

розпочато будівництво нового 
садочку по вул. Володимира Мо-
мота, 46-а з проектною потужні-
стю на 165 місць.
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10.3. ЗАКЛАДИ КУЛЬТУРИ10.2. МЕРЕЖА ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Показники роботи закладів охорони здоров’я

Показники 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
9 міс.
2019

Кількість ліжок в 
закладах охорони 
здоров’я

430 430 400 400 410 410 410 410

Забезпеченість ліжка-
ми на 10 000 міського 
населення

44,9 44,5 41,2 40,9 41,1 41,1 40,9 40,8

Кількість лікарів (по-
сад) 284,7 284,7 298,0 301,0 301,0 301,0 301,0 301,0

Забезпеченість лікаря-
ми на 10 000 міського 
населення

49,4 48,9 50,6 50,6 50,0 50,0 48,7 48,4

Медичним обслуговуванням 
жителів міста  займаються: Цен-
тральна районна лікарня, КМЗ 
БРР «Бориспільський центр пер-
винної медико–санітарної до-
помоги», медична частина РСП 
“Київцентраеро”, приватні під-
приємства та підприємці - лікарі.

Центральною районною лікар-
нею для потреб міста передбаче-
но 410 лікарняних ліжок,  потуж-
ність амбулаторно-поліклінічної 
служби  - 518 відвідувань за зміну. 

В медико-санітарній частині 
РСП “Київцентраеро”  обслуго-
вується працівники  підприємств,  
розташованих на території міжна-
родного аеропорту “Бориспіль”.

В приватному секторі медич-
них послуг функціонують стома-
тологічні, гінекологічні, дермато-
венерологічні кабінети, кабінети 

УЗД-діагностики, лор-кабінети, 
кардіологічні кабінети, лабора-
торії.

За кошти міського бюджету 
збудовано новий патологоанато-
мічний корпус на території лікар-
ні, вартістю 17 млн.грн.

З 2017 року діє КП “Бориспіль-
ський міський центр первинної 
медико-санітарної допомоги”. 
Створено 4 амбулаторії загаль-
ної практики  сімейної медицини:

вул. Київський Шлях, 11;
вул. Київський Шлях, 24;
вул. Гагаріна, 1;
вул. Глибоцька, 81.

В КП “Бориспільський міський 
центр первинної медико-санітар-
ної допомоги” Працює 20 лікарів. 
Придбано цифрову мамографіч-
ну систему (6 млн грн).

Показники розвитку галузі культури

Показник
Од. 

вим.
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 9 міс. 

2018
Кількість закладів 
культури один. 6 6 6 6 6 6 6 6

Кількість персоналу в них осіб 126 132 134 135 132 121 124 122
Кількість бібліотек  у місті один 3 3 3 3 3 3 3 3
Кількість персоналу 
бібліотек осіб 21 19 21 18 18 19 21 21

Книжковий фонд прим. 78466 78952 77693 76777 74867 75744 71117 71837
Кількість місць читального 
залу шт. 120 77 120 120 77 77 77 77

Кількість відвідувань 
бібліотеки в середньому 
за місяць

тис.осіб 4,75 6,1 6,1 6,5 6,9 7,2 6,9 6,6

Питома вага міських 
бібліотек, які мають 
доступ до мережі Інтернет 

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Кількість музеїв у місті один. 1 1 1 1 1 1 1 1
Кількість персоналу 
музею осіб 12 18 19 15 16 16 16 15

Музейний фонд один. 
збер. 36453 36647 36906 37294 38098 41056 40429 41088

Кількість відвідувачів у 
середньому за місяць осіб 654 726 823 857 768 846 503 652

Кількість театрів у місті шт 1 1 1 1 1 1 1 1
Кількість працівників 
театру осіб 4 5 5 5 4 6 6 6

Кількість місць у театрі шт 62 62 62 62 62 62 62 62
Кількість вистав, які 
відбулись шт 49 84 90 61 64 98 93 64

Кількість відвідувачів у 
середньому за місяць осіб 286 266 412 211 202 277 329 267

Кількість дитячих шкіл 
естетичного виховання один. 1 1 1 1 1 1 1 1

Кількість учнів у них осіб 520 515 500 505 510 505 505 505
Кількість кінотеатрів у 
місті шт 1 1 1 1 1 1 1 -

Кількість місць у них шт 208 208 208 208 208 208 208 -
Кількість закладів 
клубного типу один. 1 1 1 1 1 1 1 1

Кількість місць у них шт. 60 60 241 241 241 241 241 241
Кількість відвідувачів у 
середньому за місяць осіб 90 110 477 640 1100 1300 1292 1343



П Р О Ф І Л Ь  М І С Т А  Б О Р И С П І Л Ь  2 0 1 8

СТРАТЕГIЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГРОМАДИ БОРИСПIЛЬ 202564 СТРАТЕГIЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГРОМАДИ БОРИСПIЛЬ 2025 65

10.4. ЗАКЛАДИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

Для задоволення потреб 
мешканців міста в куль-
турно-мистецькій сфері 

діють: будинок культури, дитя-
ча музична школа, будинок ди-
тячо-юнацької творчості «Диво-
цвіт», Бориспільський державний 
історичний музей, міська цен-
тралізована бібліотечна система, 
культурно-мистецький комплекс 
«Академ».

У виставковому залі Бориспіль-
ського державного історичного му-
зею постійно проводяться  екскур-
сії, виставки народних майстрів, 
художників, вечори-зустрічі з твор-
чими людьми. 

За січень-вересень 2018 року на 
утримання мережі закладів культу-
ри з міського бюджету використа-
но 8,5 млн грн (2017 рік – 18,3 млн 
грн, 2016 рік - 12,3 млн грн)

У січні-вересні 2018 року в музеї 
та у відділі «Сучасний Бориспіль» 
відбулося 97 заходів культурно-ми-
стецького та просвітницького спря-
мування, проведено 98 екскурсій. 
Презентовано 11 виставок. Заклад 
відвідало 5,9 тис.осіб. 

При центральній бібліотеці про-
довжують свою роботу клуби за 
інтересами «Ніжність», «Слово», 
«Університет третього віку», «Про-
фбутік», «Творча майстерня», «Ка-
линонька», «Клуб громадського 
діалогу», «У світлі лампи чарівної», 
Бібліоглобус, Бюро комп’ютерних 
технологій «Все буде добре» (на-
вчання внутрішньопереміщених 
осіб на ПК).

У бібліотечній системі зареєстро-
вано 9,0 тисяч читачів, кількість 
відвідувань –   59,5 тис. осіб, книго-
видача – 133,9 тисяч екземплярів. 

Вихованці музичної школи (505 
чол.) та викладачі (47 чол.) прово-
дили відкриті академічні концер-
ти на відділах фортепіано, струн-
но-щипкових, народних, духових 
та ударних інструментів.

Учні взяли участь у 14 всеу-
країнських, 2 обласних конкурсах, 
де здобули 81 призове місце.

У театрі відбулося 64 вистави за 
участю акторів муніципального те-
атру (дорослих вистав – 17, дитя-
чих – 47, з них 8 – прем’єри). 

Кошти отримані від продажу 
квитків – 128,1 тис.грн. 

Кількість відвідувачів – 2,4 тис. 
осіб.

Творчі колективи КМК «АКА-
ДЕМ»: Народний ансамбль танцю 
«Міленіум», керівник Новодвор-
ська С.В., Народний аматорський 
фольклорний ансамбль «Трав-
неві роси» під керівництвом 
Миколаєнко І.А., Народний во-
кальний ансамбль «Оріяна» під 
керівництвом Мірошніченко Л., 
аматорські творчі колективи – 
Народний аматорський хор «Чер-
вона калина» імені В. Денисенка 
під керівництвом Савченко В.М., 
народний аматорський хор на-
родної пісні «Терниця», керівник 
Пономаренко А.М.

Напрацьовано друковані ви-
дання: 

Альбом творчого клубу «Спілка 
митців Борисполя»;

Альманах «Бориспільський 
край» V випуск;

«Світло. Нариси з історії освіти 
Бориспільщини»;

Нитка життя: зі спадщини Павла 
Чубинського;

Фотоальбом «Бориспіль».

 Показники розвитку спортивної галузі

Показник
Од. 

вим.
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 9 міс. 

2018
Кількість спортивних 

закладів шт 3 3 3 3 3 3 2 2

Кількість тренерів у них осіб 22 20 20 24 23 20 34 34
Кількість відвідувачів у 
середньому за місяць осіб 4050 4260 4670 4860 4800 5200 5351 5508

Кількість спортивних 
майданчиків у місті один 79 81 84 84 87 94 138 156

Кількість стадіонів один 3 3 3 3 3 3 3 3
% спортивно-активного 

населення міста % 22,9 23,7 25,0 25,1 24,4 25,9 26,4 27,2

Кількість спортивних 
залів один 11 11 11 11 11 11 11 12

Кількість плавальних 
басейнів один 1 1 2 2 2 2 2 2

Кількість велобаз один 1 1 1 1 1 1 1 1

Всі споруди у місті  збережені 
і утримуються за рахунок 
місцевого бюджету. 

На кінець 2018 року всіма ви-
дами фізкультурно-оздоровчої та 
спортивної роботи в місті займали-
ся близько 30 % населення. 

Чисельність дітей, залучених 
до занять в спортивних закладах 
щорічно збільшується. Так у 2018 
році вона збільшилася на 648 осіб 
порівняно з 2014 роком і склала 
5,5 тис.осіб. 

Проводиться робота для під-
готовки та участі збірних команд 
міста та провідних спортсменів у 
Всеукраїнських і міжнародних зма-
ганнях. 

      На спортивну галузь міста за 
січень-вересень 2018 року викори-
стано 9,9 млн грн. (2017 рік – 17,1 
млн грн, 2016 рік – 9,1 млн грн).

Команди з міста взяли участь у:
9 чемпіонатах Київської області 

(21,1 тис.грн);
30 міських змаганнях (86,5 тис.

грн);
11 чемпіонатах України з хокею на 

траві, футболу, боксу (86,9 тис.грн);
17 турах чемпіонату Київської об-

ласті з футболу серед дитячо-юна-
цьких 

команд (64,2 тис.грн). 

Виконано:
поточний ремонт даху реабіліта-

ційного центру «Здоров’я» - 199,4 
тис.грн;

придбано кондиціонери для ре-
абілітаційного центру «Здоров’я» 
- 29,9 тис.грн;

поточний ремонт асфальтово-
го покриття на хокейному стадіоні 
«Колос» - 198,7 тис.грн;

придбано комплекс фігур для 
скейтпарку – 198,7 тис.грн.
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11. ДОВКІЛЛЯ
11.1. АТМОСФЕРА

За даними Бориспільського мі-
жрайонного відділу лаборатор-
них досліджень ДУ ″Київський 
обласний Лабораторний Центр 
Міністерства охорони здоров′я 
України″ найбільший вплив на еко-
логічну ситуацію у м. Борисполі 
мають ДПМА «Бориспіль», траса 
Київ-Харків, окружна траса, більш 
ніж 10 АЗС, розташованих поряд 
з сельбищною територією, під-
приємства теплоенергетики (газові 
котельні), окремі промислові під-
приємства.

Протягом 2018 року було 
відібрано 12 проб грунту на вміст 
важких металів (кобальт, свинець, 
нікель, мідь, кадмій, хром, цинк) 
вздовж вул. Київський Шлях. Пере-
вищення допустимих рівнів вияв-
лено не було. 

Проби атмосферного повітря 
на вміст вуглецю оксиду, азоту 
діокдсиду, ангідриду сірчистого, 
озону та вуглеводнів відбиралося 
в м.Бориспіль вздовж вул.Київсь-
кий Шлях (район магазини «Дари 
ланів», міський парк, розвилка) та 

вул.Глибоцька на в’їзді в м.Бори-
спіль.

Проби повітря відбиралися в 
квітні, червні та вересні. Загалом 
вздовж магістральних вулиць ви-
явлено перевищення вмісту ву-
глецю оксиду в 1,3 рази, азоту 
діокдсиду в 1,2 рази, ангідриду 
сірчистого в 1,4 рази, озону в 1,6 
рази згідно «ГДК хімічних і біо-
логічних чинників в атмосфер-
ному повітрі населених місць», 
затверджені Т.в.о. Головного Дер-
жавного санітарного лікаря Украї-
ни 03.03.2015р

Дослідження шумового наван-
таження на території м. Бори-
спіль проводилося вздовж вул. 
Київський Шлях, вул. Митрополи-
та Шептицького, Глибоцька. Всьо-
го проведено 126 замірів шуму. 
Виявлено перевищення рівнів 
еквівалентного шуму в 28 замірах 
з 63 (до 10дБ) та максимального 
шуму в 14 замірах з 63 (до 5дБ) 
шуму вздовж вул.Київський Шлях, 
що пов’язано з великою кількістю 
автотранспортних засобів.

97,5

162,1

105,4

179

99,7

160,9

87,2

146
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117,6

71

110,4
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Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря на 1 особу, кг
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Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних 
джерел забруднення на 1 квадратний кілометр площі, тон

м. Бориспіль Київська область

Забруднювачами атмос-
ферного повітря у м. Бо-
рисполі є транспортні за-

соби, промислові підприємства 
та підприємства теплоенергетики 
(газові котельні), що розташовані 
в жилій зоні міста, та мають за-
старіле обладнання, неоснащені 
газопилоочисними спорудами.

У 2017 році викиди забрудню-
ючих речовин в атмосферне по-
вітря м. Борисполя від стаціонар-

них джерел забруднення склали 
164 тони (2016 рік – 116 тон, 2015 
рік – 117 тон, 2014 рік – 109 тон, 
2013 рік – 133 тони, 2012 рік – 
138 тон, 2011 рік – 151 тона), крім 
того, викиди діоксину вуглецю 
склали 8,4 тис.тон.

 У структурі викидів забрудню-
ючих речовин оксид вуглецю за-
ймав 15,3 %, діоксид азоту – 25,4 
%,  неметанові леткі органічні 
сполуки - 58,7 %, інші забрудню-
ючі речовини – 0,6 %.
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11.2. УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ

Загальний обсяг стічних 
вод протягом останніх 
3 - 4 років  залишаєть-

ся  досить стабільним і складає 
приблизно 3 млн м3 у рік, які пе-
рекачуються на поля фільтра-
ції загальною площею 64,5 га, 
пропускна спроможність полів 
фільтрації – 12,0 тис. м3/ добу. 
Збудовані поля фільтрації у 1965 
році. У місті збільшуються обсяги 
житлового та промислового бу-
дівництва, зростає чисельність 
населення. Місто гостро потребує 
будівництва каналізаційних очис-
них споруд (КОС). 

На даний час ведеться будівни-
цтво каналізаційних очисних спо-
руд по скорегованому проекту на 
замовлення управління капіталь-
ного будівництва Мінрегіонбуду. 
Для поліпшеня якості питної води 
у місті розроблено та отримано 
позитивний висновок експертизи 
на реконструкцію водозабірного 
вузла № 2 з улаштуванням стан-
ції знезалізнення та резервуару 

чистої води за адресою м. Бори-
спіль, вул. Соборна, 3а.

Населення і промислово-госпо-
дарський комплекс міста створю-
ють щорічно біля 110 тис.м3 твер-
дих побутових відходів. Кількість 
утворення ТПВ протягом року 
нерівномірне. Найбільші обся-
ги зафіксовані в серпні, вересні і 
жовтні місяцях (10292 м3 – 10304 
м3), а найменша кількість відходів 
утворюється у квітні, травні (7832 
м3 – 7734 м3). Це пов’язано з осо-
бливостями людської життєдіяль-
ності та змінами у веденні госпо-
дарства протягом року. 

Збір та вивезення сміття, при-
бирання вулиць здійснює КП «Ви-
робниче управління комуналь-
ного господарства». Із загальної 
чисельності населення охопле-
ного планово-подвірного систем-
ного збирання ТПВ 12099 чол. 
(35%), планово-поквартирного –          
32501 чол. (45%). не охоплено си-
стемного збирання ТПВ – до 20% 
населення.

Фактичне значення еквівалент-
ного рівні шуму становило до 65,2 
дБА при допустимих рівнях до 55 
дБА, максимального до 75,2 дБА 
при допустимих рівнях до 70 дБА 
у денний час згідно ДБН В.1.1-
31:2013 «Захист територій, бу-
динків і споруд від шуму».

Для забезпечення під-
приємств, бюджетних установ, 
населення міста питною водою 
використовуються води прісних 
підземних горизонтів. Щороку на 
ці цілі з підземних джерел від-
бирається близько 3,5 млн.м3 
свіжої води. Для цього в КП ВКГ 
«Бориспільводоканал» на балан-
сі знаходиться 25 артезіанських 
свердловин сеноман-келловей-
ського та юрського водоносних 
горизонтів.

Вода, що подається спожива-
чам повністю відповідає вимо-
гам ДСанПіну 2.2.4-171-10, окрім 
заліза. В районах, що обслугову-
ються ВЗВ № 2 та ВЗВ № 3 вміст 
заліза складає 0,22-0,24 м2/дм3.

Для очищення питної води від 
заліза до санітарних норм розро-
блений проект «Реконструкція во-
дозабірного вузла № 2 з улашту-
ванням станції знезалізнення та 
резервуару чистої води на 1,0 
тис.м3 по вул. Соборній, 3а». За 
рахунок кредиту Світового банку 

КП ВКГ «Бориспільводоканал» 
виконано наступні роботи, що 
значно поліпшили якість води:

замінено застаріле насосне 
обладнання на 22 артсвердлови-
нах (2011 рік);

проведено реконструкцію КНС 
(2014 рік);

проведено реконструкцію во-
допровідних мереж по вул. Гли-
боцька-Південна-Гришинська 
протяжністю 2427 м (2014 рік);

побудовано кільцевий водо-
провід від вул. Котляревського по 
вул. Гоголя-В. Момота до вул. О. 
Кошового – 1334,5 м (2014 рік).

В 2016 році за кошти міського 
бюджету виконано роботи по пе-
резатвердженню запасів підзем-
них прісних вод Бориспільського 
родовища.

Виконано закільцювання водо-
провідної мережі по вул. Гоголя 
– 359 м. Крім цього, за кошти міс-
цевого бюджету виконані роботи 
по реконструкції водопровідної 
мережі та водоводу по вул. Бо-
танічна – Гоголя ВЗВ № 1 загаль-
ною довжиною 509 та 504 м від-
повідно.

Виконано реконструкцію водо-
провідної мережі по вул. Олек-
сандрівська з переключенням 
всіх споживачів та кільцюванням 
її з вул. Завокзальною 716 м.
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Система збору та вивезення 
твердих побутових відходів у місті 
Борисполі є недостатньою. У місті 
є проблема утилізації твердих по-
бутових відходів, обсяг утворення 
яких щорічно зростає. Не пошире-
ний роздільний збір сміття за окре-
мими видами (скло, папір, побутові 
відходи, поліетилен). Для тимча-
сової акумуляції сміття у місті ви-
користовуються, в основному, від-
криті та закриті євро  контейнери в 
кількості 322 шт., які були придбані 
в 2016 році на суму 1767,8 тис.грн 
і які на сьогодні знаходяться у за-
довільному стані. Важливим пи-
танням для міста є утилізація від-
ходів та налагодження механізмів 
збору і оплати за вивіз сміття від 
населення приватного сектору.

Сміттєпереробних та сміттєспа-
лювальних заводів на території 
міста немає, а функціонує полігон  
для захоронення ТПВ.          

Недостатня організація збиран-
ня ТПВ в приватному секторі, що 
призводить до утворення стихій-
них смітників в ярах, посадках і 
т.ін., що погіршує екологічний і 
санітарний стан міста і довкілля.

В січні-вересні 2018 року лікві-
довано 27 несанкціонових смітни-
ки та вивезено більше 21,4 тис. м3 
сміття. З метою ліквідації несанк-
ціонованих  смітників та організації  
надання послуг з вивезення сміт-
тя з приватного сектору, укладено 
3845 договорів з власниками  при-
ватних будинків.

Недостатньо  пунктів прийому 
вторинної сировини. 

Санітарне очищення терито-
рій міста здійснює комунальне 
підприємство «ВУКГ» на підста-
ві узгодженої та затвердженої в 
установленому порядку схеми, 
включає  механізоване та ручне 
прибирання територій об’єктів 
благоустрою, збір та видалення у 
встановлені місця відходів, сміт-
тя, листя, гілля, що забезпечують 
утримання територій міста відпо-
відно до вимог.

Управління здійснює зимове 
та літнє прибирання на терито-
рії площею 68,65 га. В зимовий 
період механізоване прибирання 
становить 82 %, тоді як в літнє – 
45 %.

Для  прибирання територій мі-
ста КП «ВУКГ» задіяно 53  чол., 
із яких 22 чол. прибиральник. 
Технічне оснащення підміталь-
но-прибиральних робіт забезпе-
чуються трактором МТЗ-82 (щіт-
ка), МТЗ-82-1 (навантажувач), 
Т-30 (щітка), Сіті-рейджер 350 
(пилосос), дві поливо-мийні ма-
шини ЗІЛ-130 та КДМ ЗІЛ-130; 
снігоприбиральних – тракторами 
МТЗ-82 (щітка), МТЗ-82.1 (на-
вантажувач), Т-30 (щітка) осна-
щеними спеціальним начіпним 
обладнанням, автогрейдер, New 
Holland та три автомашини ЗІЛ-
130.

Потреба в додаткових одини-
цях підмітально-прибиральної 
техніки  КП «ВУКГ» складає: дві 
підмітально-прибиральні машини 
марки (ПММ) та чотири снігопри-
биральні машини марки (КДМ).

11.3. ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА

Реєстрація потенційно небез-
печних об’єктів (ПНО) про-
водиться починаючи з 2005 

року. До реєстру ПНО в місті зане-
сено 36 об’єктів.

Ризик виникнення надзвичайних 
ситуацій (НС) в місті не дуже висо-
кий, що обумовлено географічними 
особливостями території.

В місті  діє Цільова програма роз-
витку цивільного захисту населення 
та територій міста Борисполя від 
надзвичайних ситуацій техноген-
ного та природного характеру на 
2018-2020 роки. На території міста 
можливі сезонні підтоплення через 
весняну повінь, зливи, паводки тер-
міном до трьох тижнів. Землі мож-
ливого підтоплення займають до 
5-7 га.
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ВІЗІЯ

•  Потужний економічний та транс-
портний центр  з рівними  можливостя-
ми  для ведення бізнесу

 

• Успішна громада, комфортне місто 
для всіх поколінь 

БОРИСПІЛЬ

Бориспіль окриляє
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1. Місто, що надає якісні послуги та створює 
комфортне життєве середовище

2. Місто з високим економічним розвитком

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ:
Операційні цілі

Завдання

Проекти

\
\
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1.1.1. ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНЕ СЕРЕДОВИ-
ЩЕ 

1.1.1.1. Впровадження заходів із захисту 
навколишнього середовища, запобігання на-
слідкам негативного антропогенного впливу 
(впливу життєдіяльності людини) на природу, 
системне виявлення порушень у сфері еколо-
гічної безпеки та забезпечення юридичної від-
повідальності

1.1.1.2. Популяризація та стимулювання 
збільшення частки електротранспорту фізич-
них та юридичних осіб користувачів транспорт-
них засобів, створення необхідної інфраструк-
тури для обслуговування та заряджання такого 
еко-транспорту

1.1.1.3. Збільшення частки зелених насад-
жень, із дотриманням обмежень Кадастру зе-
лених насаджень міста

1.1.1.4. Здійснення заходів із прибирання та 
санітарного очищення територій міста

1.1.1.5. Здійснення міських програм із за-
безпечення якісною питною водою, утримання 
міської системи водовідведення та цивілізова-
ної утилізації сміття

1.1.1.6. Заохочення та стимулювання жи-
телів міста та господарюючих суб’єктів вико-
ристовувати прилади заміру рівня забруднен-
ня (в тому числі, радіаційного), повітря, води, 
продуктів харчування

1.1.1.7. Запровадження новітніх форм та су-
часних технологій для збору, сортування та пе-
реробки твердих побутових відходів

1.1.1.8. Впровадження електронних 
сервісів оплати у пасажирському транспорті, 
з метою мінімізації фізичного контакту із 
готівковими банкнотами та монетами під час 
здійснення пасажирських перевезень

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ І

Місто комфортного життєвого 
середовища та якісних послуг

1.1. БЕЗПЕЧНЕ МІСТО

Кількість протоколів, рішень 
адмінкомісій у справах зі 

спалюванням сміття
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1.1.1.9. Посилення заходів з інформуван-
ня жителів міста та суб’єктів господарювання 
про наслідки недотримання гігієни громад-
ських місць, засмічення міського простору, в 
тому числі рекреаційного простору

1.1.1.10. Системний нагляд за діяльністю 
міських господарюючих підприємств з ме-
тою виявлення та попередження шкідливих 
впливів виробництва, а іншої діяльності, а 
також забезпечення притягнення до юридич-
ної відповідальності за порушення екологіч-
ного законодавства

1.1.2. БЕЗПЕКА НА ШЛЯХАХ ТРАНСПОРТ-
НОЇ АКТИВНОСТІ

1.1.2.1. Забезпечення пішохідної досяжності 
об’єктів повсякденного громадського обслуго-
вування шляхом переходу до поліцентричної 
моделі планування міста («багато центрів мі-
ста у місті»)

1.1.2.2. Підвищення інтенсивності експлуа-
тації наявного парку автомобілів шляхом впро-
вадження сервісу спільного користування ав-
томобілем («міський Bla-Bla car»)

1.1.2.3. Облаштування/утримання безпеч-
них пішохідних переходів, іншої інфраструкту-
ри транспортних та пішохідних шляхів мобіль-
ності

1.1.2.4. Зниження кількості ДТП (смертності 
та травматизму)

1.1.2.5. Обладнання вулично-дорожньої ме-
режі засобами відео фіксації та відеоспостере-
ження

1.1.2.6. Збільшення частки регульованих та 
інженерно-обладнаних наземних пішохідних 
переходів

1.1.2.7. Збільшення частки зовнішнього 
освітлення транспортних полотен, пішохідних 
переходів

Кількість ДТП зі смертельними 
наслідками, травматизмом:

Кількість ДТП, загальна: 

Кількість злочинів, скоєних у 
громадських місцях: 

Кількість злочинів, скоєних 
неповнолітніми:

1.1.3. УДОСКОНАЛЕННЯ ДОРОЖНЬОЇ НАВІ-
ГАЦІЇ

1.1.3.1. Удосконалення дорожньої навігації 
(знаків, вказівників, тощо)

1.1.3.2. Опримізація дорожньої карти міста
1.1.3.3. Посилення інформування населення 

(водіїв та пішоходів), в тому числі у навчальних 
закладах, про правила дорожнього руху

1.1.4. БЕЗПЕКА НА ВУЛИЦЯХ МІСТА 
1.1.4.1. Активне сприяння діяльності право-

охоронних органів Національної поліції на те-
риторії міста

1.1.4.2. Організація патрулювання міста у 
вечірній та нічний час, у тому числі, із залучен-
ням громадських формувань охорони громад-
ського правопорядку

1.1.4.3. Підтримка діяльності громадських 
формувань охорони громадського правопо-
рядку

1.1.4.4. Влаштування міської системи відео-
спостереження

1.1.4.5. Збільшення частки зовнішнього 
освітлення вулиць, тротуарів та прибудинкових 
територій
1.1.5. БЕЗПЕКА У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

1.1.5.1. Посилення заходів з охорони та 
поточного нагляду у будівлях навчальних за-
кладів

1.1.5.2. Активне інформування учнів, сту-
дентів про заходи з особистої безпеки та здій-
снення заходів з профілактики правопорушень
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1.1.6. ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА 
1.1.6.1. Удосконалення системи забезпечен-

ня техногенної та пожежної безпеки у місті, у 
тому числі інвентаризація та належне утриман-
ня споруд цивільного захисту

1.1.6.2. Створення та розвиток спеціалізо-
ваних, добровільних аварійно-рятувальних 
служб, підрозділів та формувань цивільного 
захисту

1.1.6.3. Забезпечення захисту життя і здо-
ров’я громадян від надзвичайних ситуацій та їх 
негативних наслідків при користуванні водни-
ми об’єктами міста тощо

1.1.7. ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ ЗЛОЧИННОСТІ
1.1.7.1. Активне сприяння діяльності право-

охоронних органів Національної поліції на те-
риторії міста

1.1.7.2. Влаштування загальноміської систе-
ми відеоспостереження, синхронізація із при-
ватними системами відеоспостереження

1.1.7.3. Здійснення заходів з інформування 
жителів міста про актуальні заходи особистої 
та майнової безпеки та положення правової 
освіченості

1.1.7.4. Забезпечення залучення молоді 
до занять спортом, секцій та гуртків закладів 
освіти та культури, особливо, молоді вразли-
вих верств населення

1.2.
МІСТО, ЯКИМ ЗРУЧНО 
ПЕРЕСУВАТИСЬ. 
МІСЬКА МОБІЛЬНІСТЬ

ЦІЛІ МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ:

1. Зменшення транспортного трафіку на ос-
новній транспортній артерії вул.. Київський шлях 
будівництвом окружної дороги та двох альтерна-
тивних артерій – південної та північної – в межах 
міста.

2. Зручна логістика містобудування на основі 
полі центричності – «багато центрів міста» Роз-
вантаження традиційного центру міста – вул.Ки-
ївський шлях - розміщенням інфраструктурних 
соціальних та об’єктів торгівлі в різних частинах 
міста.

3. Підвищення доступності соціально важли-
вих об’єктів.

4. Підвищення якості громадського транспор-
ту, в тому числі пасажирського перевезення Бо-
риспіль – Київ

5. Екологізація транспортної інфраструктури.

Кількість зареєстрованих 
в журналі Єдиного обліку 
повідомлень про кримінальні 
правопорушення та інші події:

З ознаками кримінальних 
правопорушень: 
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1.2.1. ЛОГІСТИКА МІСТОБУДУВАННЯ 
1.2.1.1. Впровадження моделі поліцентрич-

ності міста
1.2.1.2. Розвантаження традиційного центру 

міста – вул.Київський шлях - розміщенням ін-
фраструктурних соціальних та об’єктів торгівлі 
в різних частинах міста, в тому числі у районах 
садибної забудови

1.2.1.3. Забезпечення пішохідної досяжності 
об’єктів повсякденного громадського обслуго-
вування шляхом переходу до поліцентричної 
моделі планування міста

1.2.1.4. Стримування територіального роз-
ростання міста шляхом планування забудови з 
високою щільністю

1.2.1.5. Розширення мережі амбулаторій 
сімейної медицини шляхом запровадження но-
вих амбулаторій не у традиційному центрі міста
1.2.2. БУДІВНИЦТВО МІСТОБУДІВНИХ 
ОБ’ЄКТІВ, В Т.Ч. БАГАТОКВАРТИРНОГО 
ЖИТЛА 

1.2.2.1. Удосконалення системи контролю за 
здійсненням забудови території міста шляхом 
узгодження  проектів будівництва з містобудів-
ною документацією. 

1.2.2.2. Розробка Генерального плану міста, 
детальних планів територій міста Борисполя, 
плану зонування території, топогеодезичного 
знімання для розробки Генерального плану та 
забезпечення іншої містобудівної документації

1.2.2.3. Створення містобудівного кадастру
1.2.2.4. Здійснення партнерських угод із за-

будовниками щодо їх соціальної відповідаль-
ності та їх участі у розвитку інфраструктури 
міста

1.2.2.5. Запровадження міського електрон-
ного сервісу архітектурно-будівельної інспекції 
– повідомлення/тощо

1.2.2.6. Сприяння у будівництві тих житлових 
будинків у яких передбачено створення громад-
ського простору (актові зали для зібрань ОСББ)

1.2.3. ОПТИМІЗАЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ КОН-
ЦЕПЦІЇ

1.2.3.1. Розвантаження вул..Київський шлях 
від зовнішнього вантажного транзиту шляхом бу-
дівництва окружної дороги

1.2.3.2. Улаштування нових транспортно-паса-
жирських артерій у інших частинах міста, а саме: 
об’їзд  центральної частини міста з південного та 
північного сторін міста Борисполя.

1.2.3.3. Підвищення транспортної ефектив-
ності відрізків вулично-дорожньої мережі шляхом 
ліквідації «порожньої» пропускної спроможності 
перегонів та розподілу надлишкового поперечно-
го профілю вулиць між іншими категоріями учас-
ників дорожнього руху

1.2.3.4. Удосконалення дорожньої навігації 
(знаків, вказівників, тощо)

1.2.3.5. Реконструкція транспортної системи у 
відповідності до чинної містобудівної документації.

1.2.3.6. Стримування приросту рівня авто-
мобілізації шляхом підвищення комфорту та по-
пуляризації громадського транспорту

1.2.3.7. Популяризація дестимуляції жителів 
міста у використанні індивідуального автотранс-
порту для поїздок  у час-пік без нагальної необ-
хідності
1.2.4. ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ СИ-
СТЕМИ 

1.2.4.1. Впровадження інтелектуальних си-
стем керування дорожнім рухом та рухом гро-
мадського транспорту

1.2.4.2. Інтеграція єдиної міської системи віде-
оспостереження із системою керування дорож-
нім рухом та рухом громадського транспорту   

1.2.4.3. Впорядкування послуг, що здійсню-
ються приватними перевізниками, шляхом пере-
гляду принципів співпраці перевізників з містом, 
вдосконалення конкурсної процедури

1.2.4.4. Впровадження систем безготівкової 
оплати проїзду в громадському транспорті та 
єдиного електронного квитка з широким набо-
ром тарифів

Відсоток пайової участь у 
розвитку інфраструктури міста 
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1.2.5. ПОРЯДОК ПАРКУВАННЯ 
1.2.5.1. Інвентаризація існуючих пар-

комісць та виявлення територіальних ре-
сурсів для створення нових

1.2.5.2. Впровадження гнучкої тарифної 
політики паркування. Впровадження ефек-
тивних форм електронної оплати
1.2.6. РОЗВИТОК ПІШОХІДНОГО ПРО-
СТОРУ

1.2.6.1. Створення безбар‘єрного, ком-
фортного та безпечного пішохідного про-
стору, доступного для всіх категорій ко-
ристувачів, шляхом збільшення кількості 
регульованих та інженерно-обладнаних пі-
шохідних переходів

1.2.6.2. Створення нових пішохідних зон 
та маршрутів

1.2.6.3. Встановлення засобів фізичного 
обмеження паркування транспортних за-
собів на тротуарах та в пішохідних зонах

1.2.6.4. Удосконалення системи зовніш-
нього освітлення вулиць міста із викори-
станням енергозберігаючих технологій
1.2.7. РОЗВИТОК ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ 
ВЕЛОСИПЕДНОГО РУХУ

1.2.7.1. Врахування велосипедної інфра-
структури при плануванні, будівництві та 
реконструкції об`єктів транспортної інфра-
структури та благоустрою територій

1.2.7.2. Створення вело мереж для ак-
тивного відпочинку у паркових, зелених зо-
нах міста.

1.2.7.3. Проведення міських заходів з ве-
лоспорту, залучення до участі жителів міста

1.2.7.4. Розробка міської політики органі-
зації велосипедного руху та облаштування 
оптимальної інфраструктури велосипедно-
го руху

Ключові показники ефектив-
ності за операційною ціллю 

1.2:  

Оди-
ниця 

виміру
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Запровадження міського 
електронного сервісу 
адміністративних послуг міської 
архітектурно-будівельної 
інспекції      

Так/ні ні ні так так так так так

Відсоток пайової участь у 
розвитку інфраструктури міста %

4,
5,
10

4,
5,
10

4,
5,
10

4,
5,
10

4,
5,
10

4,
5,
10

4,
5,
10

Сума коштів, акумульована з 
відсотку пайової участі (по місту 
за рік)

млн
грн.

1
1

1 1 1 1 1

Впровадження систем 
безготівкової оплати проїзду в 
громадському транспорті 

Так/ні ні так так так так так так

Відсоток покриття усього 
міського пішоходного простору 
системою зовнішнього 
освітлення

% 74 76 77,5 79 80 82 84

Сума коштів, акумульована з 
відсотку пайової участі (млн грн)
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1.3.
ЧИСТЕ ТА ПРИВАБЛИВЕ МІСТО. 
ЯКІСНІ ПОСЛУГИ З БЛАГОУ-
СТРОЮ МІСЬКОГО ПРОСТОРУ

1.3.1. ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ «ЗЕЛЕ-
НЕ МІСТО»

1.3.1.1. Створення Кадастру зелених насад-
жень міста (проведення паспортизації та інвен-
таризації об’єктів благоустрою (зелених насад-
жень) 

1.3.1.2. Складення плану реконструкції пар-
ків і скверів, інших зелених зон з використан-
ням зелених насаджень, стійких до екологічних 
та природних умов міста

1.3.1.3. Збільшення кількості зелених насад-
жень міста

1.3.1.4. Утримання та облаштування парків, 
улаштування нових паркових зон

Обсяг паркових зон міста, 
в гектарах

Обсяг наявності вуличного 
освітлення міста, % 

Обсяг капітального ремонту 
вуличного освітлення міста, %  

1.3.2. УТРИМАННЯ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ
1.3.2.1. Забезпечення безперебійної роботи 

зовнішнього освітлення вулиць, парку, площі та 
скверів міста в нічний час в належному утриманні 
та технічному обслуговуванні електромереж зов-
нішнього освітлення

1.3.2.2. Збільшення терміну придатності еле-
ментів благоустрою, зовнішнього освітлення та 
інших об›єктів благоустрою за рахунок виконання 
робіт із капітального ремонту та послуг із техніч-
ного обслуговування.

1.3.2.3. Утримання в належному стані дитячих 
та спортивних майданчиків, інших об›єктів благо-
устрою

1.3.2.4. Захист об’єктів благоустрою від нена-
лежної експлуатації, інших незаконних дій, збере-
ження їхніх функцій та якості

1.3.2.5. Благоустрій пам’яток культурної та істо-
ричної спадщини

1.3.2.6. Залучення громадськості до здійснення 
заходів у сфері благоустрою

1.3.2.7. Навчально-виховні та інформаційно-ре-
кламні заходи, спрямовані на активізацію участі 
населення у сфері благоустрою та формування 
свідомості та відповідальності 

1.3.2.8. Обладнання та утримання закритої до-
щової каналізації існуючої вулично-дорожньої ме-
режі

1.3.2.9. Належне утримання зупинок міського 
транспорту

1.3.2.10. Внесення змін до Положення про 
розміщення тимчасових споруд для ведення під-
приємницької діяльності та до Комплексної схеми 
розміщення ТС з метою впровадження практики 
використання затверджених архітипів ТС для по-
кращення візуальної складової вулиць міста

1.3.2.11. Внесення змін до Положення про от-
римання дозволу на тимчасове порушення об’єк-
тів благоустрою з метою забезпечення дієвого 
контролю за відновленням благоустрою території 
міста під час будівництва та здачі в експлуатацію 
різнопланових  об’єктів 



С Т Р А Т Е Г І Ч Н І  Ц І Л І 2 0 1 8

СТРАТЕГIЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГРОМАДИ БОРИСПIЛЬ 202588 СТРАТЕГIЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГРОМАДИ БОРИСПIЛЬ 2025 89

1.3.3. ПОЛІПШЕННЯ САНІТАРНОГО СТАНУ 
МІСТА

1.3.3.1. Організація санітарного прибирання 
території міста та вивіз твердих побутових від-
ходів

1.3.3.2. Інженерний захист територій (впро-
вадження системи дренажу замість прокла-
дання водовідвідної мережі).

1.3.3.3. Розчистка та підтримання в належ-
ному стані озер міста, соціально-громадське 
партнерство в обслуговування озер

1.3.3.4. Облаштування зон відпочинку на 
прибережних смугах озер, відповідно до євро-
пейських стандартів

1.3.4. Впровадження концепції «Цивілізова-
ний вигул тварин в межах міста»

Ключові показники 
ефективності за 

операційною ціллю 
1.3.:  

Одиниця 
виміру 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Збільшення кількості 
зелених насаджень у 
місті 

% 3 3 3 3 3 3 3

Обсяг капітального 
ремонту вуличного 
освітлення міста

вулиць 10 10 10 10 10 10 10

Наявність Кадастру 
зелених насаджень 
міста

Так/ні ні ні ні так так так так

Обсяг паркових зон 
міста га 36,3 38,2 38,6 39,8 40,8 41,3 41,8

Облаштування нових 
рекреаційних зон одиниць 1 1 0 0 1 1 0

Створення інтерактивної карти зелених насаджень у якості 
міського онлайн порталу, доступного для використання усіма 
жителями міста, дозволить здійснювати моніторинг обсягу, ста-
ну та потреб догляду усіх зелених насаджень міста, враховуючи:

Результати інвентаризації культурних зелених насаджень 
міста

Склад грунтів та можливості обрання оптимальних сортів та 
порід.

Санітарний стан насаджень та потреби догляду, відновлення

Контроль мікро-клімату міського середовища, в тому числі, 
вплив насаджень на склад повітря

Динаміку розвитку зеленого рослинного середовища міста

ПРОЕКТ «КАДАСТР ЗЕЛЕНИХ 
НАСАДЖЕНЬ МІСТА»
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З метою унеможливлення виносу ґрунту на 
проїзджу частину через вимивання дощови-
ми водами всі відкриті земельні ділянки мають 
бути засіяні газоновими травами та внесені до 
«Зеленого кадастру» з позначкою «газон». Для 
забезпечення захисту газонів від пошкоджен-
ня в результаті  паркування автомобілів необ-
хідно всі прилеглі до проїжджої частини газони 
захистити високими бордюрами. Дані заходи 
унеможливлять винесення ґрунту на асфальт-
не покриття, а від так суттєво зменшать рівень 
забрудненості міста.

ПРОЕКТ «ЧИСТЕ МІСТО»
Наявність коштів у міському бюджеті не завжди є вирі-

шальним чинником у розвитку міста. Саме для розробки 
проектів та цільових програм має бути створене комуналь-
не підприємство «Сучасне місто», що буде мати в собі на-
ступні напрямки діяльності:

Розробка проектів та цільових програм

Виконання робіт з будівництва та експлуатації об’єктів 
благоустрою

Інспекційний контроль

Створення такого КП об’єднає в собі декілька виконав-
чих органів міської ради та комунальних підприємств й 
дасть змогу залучити провідних експертів у галузі урбані-
стики, благоустрою, архітектури, будівництва, тощо.

ПРОЕКТ « КП «СУЧАСНЕ МІСТО»
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1.4.
ЯКІСНІ ОСВІТНІ ПОСЛУГИ. 
ГАРМОНІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 
ДЛЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ТА 
ЕМОЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ

1.4.1. РОЗВИТОК МЕРЕЖІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
1.4.1.1. Розвиток ЗДО та ЗЗСО, у тому числі 

шляхом будівництва/ реконструкції/ капіталь-
ного ремонту

1.4.1.2. Реалізація концепції реформування 
загальної середньої освіти «Нова українська 
школа»

1.4.1.3. Підтримка розвитку альтернативних 
форм освіти (у т.ч.приватних)

1.4.1.4. Розвиток спеціальних та інклюзив-
них класів 

1.4.1.5. Підтримка діяльності позашкільних 
ЗО як центрів виховної роботи та поширення 
неформальної освіти

1.4.1.6. Створення альтернативних курсів з 
бізнес-освіти для учнів старшої школи для за-
безпечення потреб нового ринку праці Бори-
споля

1.4.1.7. Налагодження оптимальних каналів 
комунікації адміністрації ЗО та педагогічного 
складу з батьками/батьківськими комітетами 
(електронні щоденники, онлайн-табло відвіду-
вання)

1.4.2. ОНОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧ-
НОЇ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ БАЗИ ЗА-
КЛАДІВ ОСВІТИ, ІННОВАЦІЙНІСТЬ ОСВІТ-
НЬОГО ПРОЦЕСУ

1.4.2.1. Модернізація лабораторій та ком-
п›ютерних класів, забезпечення ЗО сучасними 
навчальними засобами

1.4.2.2. Впровадження альтернативних фо-
рм освіти

1.4.2.3. Стимулювання інноваційної та до-
слідницької діяльності в закладах освіти

1.4.2.4. Запровадження електронної реєс-
трації в он-лайн режимі у заклади дошкільної 
освіти міста – на сайті міської ради, із можливі-
стю відстеження руху черги.

1.4.3. ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ 
ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ

1.4.3.1. Підвищення рівня заробітної плати 
та мотивація працівників закладів освіти міста

1.4.3.2. Реалізація інноваційних програм про-
фесійного розвитку педагогічних кадрів

1.4.3.3. Підвищення кваліфікації працівників 
освіти
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ДОШКІЛЬНА ТА ЗАГАЛЬНА СЕ-
РЕДНЯ ОСВІТА

Станом на 03 грудня 2018 року 
в місті налічується 12 дошкіль-
них закладів освіти комунальної 
власності (3158 дітей віком від 2 
до 6 років) та 4 приватної влас-
ності.

5 шкіл І-ІІІ ступенів, НВК «Гім-
назія «Перспектива»–загальноо-
світня школа І-ІІ ступенів» імені 
Володимира Мономаха, НВК 
«Ліцей «Дизайн-освіта» імені 
Павла Чубинського-спеціалізо-
вана школа І-ІІІ ступенів», НВК 
«Спеціалізована школа І-ІІІ сту-
пенів–загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів» імені Костянтина Мо-
гилка.

В січні 2019 року передба-
чається відкриття Бориспільсь-
кого академічного ліцею (потуж-
ність 820 учнів)

ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕ-
БАМИ

Для дітей з особливими по-
требами в дошкільних закладах 
функціонують 2 групи спеціаль-
ного призначення, з них: 1 – для 
дітей з вадами зору та 1 – сана-
торна група для дітей з ранніми 
проявами туберкульозної інфек-
ції. Загалом у цих групах вихо-
вується 38 дітей. 

У 6 закладах загальної серед-
ньої освіти (Бориспільський НВК 
«Гімназія «Перспектива»-загаль-
ноосвітня школа І-ІІ ступенів» ім. 
В.Мономаха, Бориспільська за-
гальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 1 ім. Ю. Головатого, Бориспіль-
ська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 3, Бориспільська за-
гальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 6, Бориспільська загальноосвіт-
ня школа І-ІІІ ступенів № 7, Бори-
спільська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 8) організовано та 
створено оптимальні умови для 
навчання дітей з особливими 
освітніми потребами та впровад-
жується інклюзивне навчання. Так, 
із 01 вересня 2018 року інклюзив-
ним навчанням охоплено 29 дітей, 
які навчаються в 28 класах.

В 2018 році створено Бори-
спільський інклюзивно-ресурс-
ний центр.

ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА

До мережі позашкільних за-
кладів  освіти міста входять Буди-
нок дитячої та юнацької творчості 
«Дивоцвіт», міський центр техніч-
ної творчості «Евріка», міський 
центр туризму та краєзнавства 
учнівської молоді, дитячо-юнаць-
ка спортивна школа де різними 
видами творчості та спорту зай-
маються 3347 дітей.  

РОЗВИТОК МЕРЕЖІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 
БОРИСПІЛЬ, 2018 Ключові показники ефективності за 

операційною ціллю 1.4.:  

Оди-
ниця 
вимі-

ру

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Охоплення дітей дошкільною освітою (відсоток від 
кількості дітей віком 3-6 років) % 75 80 85 90 90 90 90

Середня кількість дітей на 100 місць у ЗДО к-кість 160 150 145 140 140 140 140
Охоплення дітей і підлітків шкільного віку загальною 
середньою освітою % 100 100 100 100 100 100 100

Охоплення дітей і підлітків позашкільною освітою % 52 55 65 65 65 65 65
Забезпечення підручниками учнів ЗЗСО % 82 85 88 95 95 95 95
Охоплення усіма видами харчування учнів ЗЗСО % 36 42 43 45 46 47 50
Охоплення гарячим харчуванням учнів 1-4 класів та 
учнів пільгових категорій (відсоток від кількості цих 
учнів)

% 58 60 65 65 65 65 65

Облаштування сучасних СТЕМ лабораторій  з підклю-
ченням до швидкісного Інтернету (відсоток від кіль-
кості ЗЗСО)

% 0 10 20 30 40 50 100

Компютериризація закладів освіти. Кількість учнів 
ЗЗСО на один комп‘ютер к-кість 25 23 21 20 15 10 10

Охоплення учнів старшої школи ЗЗСО профільним 
навчанням % 98 100 100 100 100 100 100

Охоплення дітей та підлітків інклюзивною та 
інтегрованою освітою в закладах загальної середньої 
освіти (відсоток від кількості дітей і підлітків, що 
мають показання для такої освіти)

% 100 100 100 100 100 100 100

Частка вихованців приватних ЗДО у загальній 
кількості вихованців ЗДО % 10 12 14 16 18 19 20

Частка учнів у приватних закладах загальної 
середньої освіти у загальній кількості учнів ЗЗСО % 1 1 2 2 4 5 5

Кількість класів з інклюзивною формою навчання класів 30 35 37 39 40 42 44                                                                                                                         
Рівень середньомісячної заробітної плати працівників 
галузі освіти (педагогічного складу)

Грн./
міс

6000

Рівень середньомісячної заробітної плати 
педагогічних працівникі, які фінансуються з місцевого 
бюджету

Грн./
міс

6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000

Рівень ЗЗСО міста Борисполя за результатами ЗНО у 
рейтингу ЗЗСО Київської області:

НВК «Гімназія «Перспектива»

НВК «Ліцей «Дизайн-Освіта»

НВК ім. К.Могилка

Академічний ліцей

ЗОШ № 1

ЗОШ № 3

ЗОШ № 6

ЗОШ № 7
ЗОШ № 8

Місце

4

9

13

150

170

110

220

100
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На реалізацію Операційних цілей 1.4.1 – 
1.4.3 спрямовані проекти. У них враховано су-
спільні потреби населення міста щодо рівня 
освіти, сучасні світові тенденції глобалізації, 
розвиток науково-інформаційних технологій, 
досягнення в галузі педагогічних новацій.

ПРОЕКТ «СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО В ОСВІТІ»
(впровадження ефективної взаємодії та взаємної відповідальності між 

Владою, Школою, Громадськістю) 
ЗАХОДИ ПРОЕКТУ:

Період

Забезпечити інформування громадськості міста щодо функціонування та 
розвитку освітньої системи Борисполя Постійно

Створити сприятливі умови для ефективної роботи закладів освіти та 
посилення суспільного контролю за дотриманням чинного законодавства Постійно

Сприяти встановленню максимальної відкритості, прозорості та 
підзвітності суспільству керівників закладів освіти та органів управління 
освітою

Постійно

Упроваджувати соціальне партнерство як механізм державно-
громадського управління через проведення консультацій з усіма 
зацікавленими групами: органами місцевого самоврядування.

Постійно

Запровадити роботу наглядової ради закладів освіти 2020-
2022

Організувати проведення дискусій у форматі круглих столів, під час яких 
презентувався б і аналізувався позитивний міжнародний досвід у галузі 
державно-громадського управління освітою

Постійно

Передбачити кошти для відзначення кращих педагогічних працівників 
освіти міста премією «За заслуги в галузі освіти» Щорічно

Продовжити практику стимулювання педагогічних працівників за якісне 
виконання своїх обов’язків, учителів-переможців фахових конкурсів тощо Постійно

Забезпечити участь фахівців освітнього середовища, представників 
громади в проектуванні перспективних напрямів діяльності освіти Постійно

Забезпечити виплату технічним працівникам закладів освіти допомоги на 
оздоровлення при наданні щорічної відпустки Щорічно

ПРОЕКТ «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА»
(забезпечення доступності та якості дошкільної освіти) 

ЗАХОДИ ПРОЕКТУ:
Період 

Завершити будівництво та введення в експлуатацію ЗДО 
«Джерельце» (на 150 місць) вул. В.Момота, 46-А  2022

Виготовити ПКД та здійснити капітальний ремонт ЗДО №51, 
вул. Привокзальна, 3-В (№51) на 120 місць 2022

Виготовити проект землеустрою та проектно-кошторисну 
документацію для будівництва ЗДО, вул. І. Франка, 10 2019

Виготовити проектно-кошторисну документацію для будівництва 
нового ЗДО за адресою Соцмістечко, 227 (діючий ЗДО №2) 2019-2020

Провести капітальний ремонт ЗДО № 1, «Теремок», «Світлячок», 
«Росинка», «Сонечко», «Колосочок», «Веселка» 2019-2022

Розширити спроможность ЗДО щодо доступності їх послуг для дітей 
з особливими освітніми потребами Постійно

Ввести ставки асистента вихователя до штатних розписів ЗДО При 
необхідності

Використовувати здоров’язбережувальні оздоровчі технології в 
освітньому процесі ЗДО Постійно

Покращувати матерільно-технічне забезпечення фізкультурно-
оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку Постійно

Проводити творчі  конкурсіи Згідно з планом 
роботи

Здійснити програмно-методичне забезпечення ЗДО відповідно до 
Базового компонента дошкільної освіти

При 
необхідності

Здійснювати озеленення та благоустрій території ЗДО Постійно

Оновлювати технологічне обладнання для харчоблоків ЗДО При 
необхідності
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ПРОЕКТ «ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ 
ОСВІТА»

(розвиток й удосконалення мережі закладів загальної 
середньої освіти усіх типів і форм власності відповідно 

до освітніх потреб населення та демографічного 
прогнозування)

ЗАХОДИ ПРОЕКТУ:

Період

Створювати умови для доступності якісної загальної середньої 
освіти, Постійно

Розширювати мережу класів з поглибленим та профільним 
вивченням окремих предметів Постійно

Забезпечувати розвиток: вивчення іноземних мов;  
природничо-математичної освіти Постійно

Залучати дітей та підлітків до навчання через доступні форми 
здобуття освіти Постійно

Здійснювати додатковий поділ класів на групи для вивчення 
окремих навчальних предметів Постійно

Зміцнити навчально-методичну та матеріально-технічну бази 
закладів загальної середньої освіти Постійно

ПРОЕКТ «ДИТИНА З ОСОБЛИВИМИ 
ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ»

(впровадження інклюзивної моделі освіти в системі діяльності 
закладів освіти міста)

ЗАХОДИ ПРОЕКТУ:

Період

Створити соціально-психологічні та організаційно-педагогічні умови 
рівного доступу до здобуття якісної освіти дітей з особливими освітніми 
потребами

Постійно

Виявляти та діагностично обстежувати дітей, які потребують корекції 
фізичного та розумового розвитку, віком до 18 років Постійно

Поновлювати базу даних дітей з особливими освітніми потребами, 
які не перебувають у закладах освіти, та учнів, які навчаються за 
індивідуальною формою та на інклюзивному навчанні

Постійно

Розширювати мережу інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти, 
інклюзивних класів у закладах загальної середньої освіт Постійно

Створити в закладах освіти кабінети корекційно-розвиткової 
роботи

2019-
2020

Забезпечити психолого-педагогічний супровід дітей з особливими 
освітніми потребами Постійно

Удосконалювати систему роботи логопедичних пунктів у закладах 
загальної середньої освіти, забезпечити їх навчально-дидактичними та 
корекційними засобами

Постійно

Створити умови для залучення дітей з особливими освітніми 
потребами до навчання та творчого розвитку в гуртках, секціях, студіях 
у закладах загальної середньої освіти та закладах позашкільної освіти

Постійно

Забезпечити організацію проведення оцінки щодо рівня загального 
розвитку дітей з особливими освітніми потребами Постійно

Вводити додаткові ставки асистента вчителя та асистента вихователя в 
закладах при наявності дітей з особливими освітніми потребами

В разі 
потреби

Сприяти організації відпочинку та оздоровлення дітей з особливими 
освітніми потребами Постійно

Надавати консультативну допомогу батькам та педагам щодо 
підвищення компетентності та координації педагогічних зусиль у роботі 
з дітьми з особливими потребам

Постійно

Проводити корекційні заняття з дітьми з особливими потребами 
відповідно до фізичних і розумових можливостей кожної дитини Постійно

Проводити просвітницьку роботу з іншими дітьми, педагогами школи, 
громадою міста спрямованої на роз’яснення специфіки контингенту 
дітей з особливими потребами

Постійно
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ПРОЕКТ «ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА»
(модернізація структури та змісту позашкільної освіти, розвиток мережі та 
підвищення якості освітньої діяльності закладів позашкільної освіти міста) 

ЗАХОДИ ПРОЕКТУ:
Забезпечити розвиток мережі гуртків у закладах позашкільної 
освіти та загальної середньої освіти Постійно

Розширити мережу гуртків і клубів, відкривши нові 2020-2022

Сприяти оновленню матеріально-технічної бази гуртків, і творчих 
об’єднань у закладах позашкільної освіти Постійно

Передбачити кошти на участь у обласних та Всеукраїнських 
змаганнях:

Щорічно
ЦТТ «Евріка»

ЦТТК

БДЮТ «Дивоцвіт»

ДЮСШ

Облаштувати спортивно-туристичний майданчик на подвір’ї ЦТТК 2020-2022

Придбати автобус для перевезення вихованців ЦТТК для участі в 
обласних та Всеукраїнських змаганнях 2019-2021

Забезпечити ремонт холу в приміщенні ЦТТК 2019-2020

ПРОЕКТ «НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ
 ВИХОВАННЯ»

(виховання свідомого громадянина, патріота, набуття молоддю 
високої культури міжнаціональних взаємин, формування у молоді 

потреби та вміння жити в громадському суспільстві)
ЗАХОДИ ПРОЕКТУ:

Період

Створити Концепцію патріотичного виховання 2019
Популяризувати і широко висвітлювати у ЗМІ факти і події, що свідчать про 
колективну й індивідуальну боротьбу за незалежність України Постійно

Проводити науково-дослідницьку та освітньо-просвітницьку роботу, яка 
передбачає відновлення історичної пам’яті про тривалі державницькі 
традиції України

Постійно

Проводити лекції, бесіди, виховні заходи з метою утвердження у свідомості 
молоді переконань про цілісність, єдність і соборність України Постійно

Продовжити роботу щодо облаштування шкільних музеїв, стендів та вітрин 
національно-патріотичного спрямування Постійно

Комплектувати фонди бібліотек освітньо-виховних закладів літературою з 
теми  національно-патріотичного виховання Постійно

Залучати дітей, учнів та педагогічні колективи до пошуку, охорони, 
збереження народної культурної спадщини України (пісні, легенди, 
перекази тощо)

Постійно

Проводити конкурси малюнків, оберегів, організовувати написання листів 
бійцям АТО

З гідно з 
планом 
роботи

Розробляти авторські програми з вивчення з історії Бориспіьщини, 
літературної і громадської спадщини краю щодо посилення національно-
патріотичного спрямування

Постійно

Налагодити системну екскурсійну діяльність дітей та учнівської молоді, 
відвідування визначних історичних місць та ознайомлення з пам’ятками  
української історії, культури та історії м.Бориспіль

Постійно

Забезпечити участь учнів і вихованців у Всеукраїнських організаційно-
масових заходах патріотичного спрямування за різними напрямами Постійно

Продовжити роботу щодо комплектації та обладнання кабінетів Захисту 
Вітчизни Постійно

Активізувати профорієнтаційну роботу серед старшокласників на подальшу 
службу в Збройних силах Україн Постійно

Проводити тематичні заходи, присвячені героїчним подвигам українських 
воїнів, боротьбі за територіальну цілісність і незалежність України Постійно

Проводити І-ІІ етапи Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-
патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

Згідно з 
планом 
роботи

Забезпечити наповнення сайтів закладів освіти у  розділі «Національно-
патріотичне  виховання» інформацією щодо патріотичного образу України, 
державних символів, поваги до них, підтримки бажання жити й працювати 
в Україні

Постійно

Розробити методичну базу (програми, методичні рекомендації, пам’ятки, 
буклети тощо) для педагогів і батьків з питань національно-патріотичного 
виховання дітей та учнівської  молоді міста

2019-2020
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ПРОЕКТ «ШКОЛА ЗДОРОВ’Я 
І СПОРТУ»

(збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я, 
запобігання тютюнопаління, наркоманії, алкоголізму, трав-
матизму; сприяти формуванню у школярів відповідального 

ставлення до власного здоров’я)
ЗАХОДИ ПРОЕКТУ

Період

Сприяти перетворенню кожного закладу освіти міста в школу 
спорту та здоров’я Постійно

Залучати представників служб охорони здоров’я, правоохоронних 
органів, громадських організацій до проведення профілактичних 
заходів, спрямованих на протидію жорстокому поводженню з 
дітьми

Постійно

Сприяти максимальному залученню дітей та учнівської молоді 
до занять фізкультурою і спортом через розширення мережі 
гуртків та спортивних секцій у закладах освіти та проведення 
фізкультурно-масової роботи

Постійно

Створити умови для занять фізкультурою і спортом для дітей з 
особливими потребами Постійно

Відремонтувати спортивні майданчики для баскетболу, 
волейболу та футболу в закладах загальної середньої освіти 
міста та побудувати нові

2019-2022

Забезпечити заклади загальної середньої освіти необхідним 
інвентарем та спортивною формою для збірних команд міста. Постійно

Проводити міські акції “Обираємо життя. Молодь проти СНІДу”, 
“Мистецтво проти наркоманії та СНІДу”, “Молодь – за здоровий 
спосіб життя”, “Молодь проти наркотиків”тощо

Згідно з 
планом 
роботи

ПРОЕКТ «МОДЕЛЬ ЄДИНОГО 
ОСВІТНЬО-ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОГО 

МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА»
(створення в місті системи підготовки учнів до 

свідомого професійного самовизначення) 
ЗАХОДИ ПРОЕКТУ:

Період

Висвітлювати в засобах масової інформації, фахових виданнях 
тощо матеріали щодо організації та проведення заходів із 
профорієнтації молоді.

Постійно

Проводити зустрічі для дошкільних, шкільних психологів, 
спеціалістів із профорієнтації міського центру зайнятості, 
закладів освіти

Постійно

Наповнювати профорієнтаційними, матеріалами куточки, 
стенди із профорієнтації в усіх закладах освіти міста. Постійно

Організовувати роботу щодо вмотивованого вибору 
старшокласниками предметів поглибленого вивчення та вибору 
предметів ЗНО

Постійно

Проводити  тематичні  екскурсії орієнтуючись на вимоги 
міського ринку праці Постійно

Проводити День Центру зайнятості для учнівської молоді Щорічно
Проводити інформаційні дні, зокрема виїзні, для випускників 
закладів загальної середньої освіти Постійно

ПРОЕКТ «БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА»
(впровадження інноваційних форм та методів в 

роботі шкільної бібліотеки засобами використання 
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій)

ЗАХОДИ ПРОЕКТУ

Період

Поповнити фонди шкільних бібліотек художньою, науково-
методичною, додатковою, енциклопедичною літературою Постійно

Забезпечити підручниками кожного школяра До 1 вересня 
навчального року
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ПРОЕКТ «МУЗЕЙ ПРИ ЗАКЛАДІ 
ОСВІТИ»

(залучення молоді до пошукової, краєзнавчої, науково-до-
слідницької, художньо-естетичної та природоохоронної 
роботи; вивчення, охорона і пропаганда пам’яток історії, 

культури і природи рідного краю)
ЗАХОДИ ПРОЕКТУ

Період

Залучати активістів місцевих громад, представників 
громадських 
організацій до просвітницької діяльності музеїв

Постійно

Налагодити співпрацю із міськими, районними та обласними 
архівами 2019

Оновити експозиції музеїв, кімнат бойової слави з 
обов›язковою інформацією про героїв бойових дій на Сході 
України, волонтерів

Постійно

Продовжити роботу щодо облаштування шкільних музеїв 
стендами національно-патріотичного спрямування Постійно

ПРОЕКТ «ПСИХОЛОГІЧНИЙ 
СУПРОВІД ТА СОЦІАЛЬНО-ПЕДА-

ГОГІЧНИЙ ПАТРОНАТ ОСВІТНЬОГО 
ПРОЦЕСУ»

(психологічний і соціальний супровід дітей вразливих 
категорій та їхніх сімей)

ЗАХОДИ ПРОЕКТУ

Період

Забезпечити матеріально-технічну базу кабінетів працівників 
психологічної служби відповідно до Положення про 
психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших 
навчальних закладів

2019-2022

Сприяти створенню навчальних психологічних кабінетів в 
закладах освіти відповідно до Положення про психологічний 
кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших закладів освіти

2019-2020

Проводити навчальні семінари з питання «Організаційно-
правові аспекти діяльності психологічної служби системи 
освіти» для керівників закладів освіти

Постійно

Проводити просвітницьку роботу з педагогічними працівниками 
та батьками з метою створення сприятливого освітнього 
середовища для дітей з особливими освітніми потребами.

Постійно

Сприяти узагальненню та поширенню інноваційного досвіду 
роботи працівників психологічної служби Постійно

Здійснювати науково-методичний супровід діяльності міських 
методичних об’єднань працівників психологічної служби міста Постійно

Проводити просвітницькі заходи, висвітлювати в періодичних 
та електронних виданнях питання, пов’язані з підвищенням 
психологічної культури всіх учасників навчально-виховного 
процесу щодо розвитку гнучкості поведінки, навчання 
ефективним методам подолання кризових ситуацій, 
формування стресостійкості

Постійно

Забезпечити введення та збереження посад практичних 
психологів і соціальних педагогів у закладах освіти міста 2019-2022

Сприяти взаємодії інклюзивно-ресурсного центру та фахівців 
психологічної служби в системі психолого-педагогічного 
супроводу дітей з особливими потребами дошкільного та 
шкільного віку в умовах інклюзивного навчання

Постійно
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ПРОЕКТ «ПРАВОВА ОСВІТА
 ДІТЕЙ І МОЛОДІ»

(правова освіта учнів, вихованців, їхніх батьків і педагогів)
ЗАХОДИ ПРОЕКТУ:

Період

Вивчати стан і регіональну поширеність дитячої бездоглядності 
та безпритульності, криміногенний вплив злочинних елементів 
на підлітків

Постійно

Удосконалювати й урізноманітнювати форми початкової 
правової освіти в закладах дошкільної освіти Постійно

Проводити щорічні конкурси юних пожежних дружин та юних 
інспекторів руху шкіл міста

Згідно з 
планом роботи

Проводити моніторинги  щодо факторів проявів насилля над 
дітьми, бездоглядності, правопорушень серед неповнолітніх Постійно

Проводити семінари- для практичних психологів, соціальних 
педагогів  профілактики насильства, булінгу, жорстокості та 
впливу сучасних телекомунікаційних технологій на психіку 
дітей, організації антитютюнової  та наркотичної пропаганди.

Постійно

Продовжити впровадження в практику роботи закладів 
загальної середньої та  позашкільної освіти  комплексних 
програм «Рівний-рівному», «Майбутнє починається сьогодні»

Постійно

Налагодити співпрацю між закладами загальної середньої 
та позашкільної освіти  щодо залучення дітей і підлітків з 
девіантною поведінкою до занять у гуртках і спортивних секціях

Постійно

Забезпечити зайнятість дітей і підлітків під час канікул, 
розширити мережу таборів праці та відпочинку 2019-2022

Оформити в бібліотеках закладів освіти виставки літератури з 
правової тематики Постійно

ПРОЕКТ «ОБДАРОВАНА ДИТИНА»
(модернізація єдиного інформаційно-навчального про-

стору для розвитку і підтримки обдарованої учнівської 
молоді)

ЗАХОДИ ПРОЕКТУ

Період

Сприяти відкриттю класів і груп з поглибленим вивченням 
навчальних предметів для обдарованої молоді в ЗЗСО міста Постійно

Сприяти виявленню обдарованої молоді засобами створення 
ефективної  системи допрофільної підготовки учнів 8-9 класів Постійно

Організувати роботу з виявлення та підтримки обдарованості 
серед дітей з особливими потребами Постійно

Забезпечити участь учнів міста в обласних, всеукраїнських, 
міжнародних турнірах, конкурсах, змаганнях, олімпіадах

Згідно з 
графіком

Продовжити виплату Стипендії Бориспільської міської 
ради переможцям, призерам інтелектуальних, творчих 
та спортивних конкурсів (змагань) Всеукраїнського та 
Міжнародного рівнів

Щорічно

Поповнити фонди шкільних бібліотек науково-методичною, 
додатковою, енциклопедичною літературою Постійно

Сприяти забезпеченню закладів освіти сучасними засобами 
навчання Постійно

Запровадити виплати міських стипендій учням – призерам ІІІ 
(обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 
дисциплін та ІІ (обласного) етапу конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН та обласного етапу 
творчих конкурсів

Щорічно

Відкрити в м. Бориспіль міське відділення Мало академії наук 
України 2020-2022

Розширити в закладах позашкільної, загальної середньої 
освіти мережу гуртків за напрямом «Основи науково-
дослідницької діяльності»

2019-2022
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ПРОЕКТ «КАДРИ» 
(оптимізації кадрового забезпечення закладів освіти, 

підвищення престижу педагогічної професії) 
ЗАХОДИ ПРОЕКТУ

Період

Забезпечити виплати винагород педагогічним працівникам 
закладів освіти - переможцям фахових конкурсів Щорічно

Забезпечити виплати педагогічним працівникам закладів 
освіти за підготовку переможців Всеукраїнських олімпіад, 
МАН, творчих конкурсів, змагань

Щорічно

Забезпечити виплати Бориспільської міської Премії «За 
заслуги в галузі освіти міста Борисполя» Щорічно

Компенсувати педагогічним працівникам ЗДО та ЗЗСО 
вартость проїзду на міжміському громадському транспорті Щорічно

Забезпечити надання одноразової грошової допомоги 
в розмірі п’яти посадових окладів, випускникам вищих 
педагогічних закладів освіти, які закінчили навчання та 
уклали на строк не менше як п’ять років договір про роботу 
в закладі освіти і прибули до місця роботи

З 2020 р.

Сприяти будівництву гуртожитку для педагогів – молодих 
спеціалістів 2020-2022

Сприяти виділенню земельних ділянок педагогічним 
працівникам під будівництво житла 2019

Сприяти будівництву відомчого житла для педагогічних 
працівників навчальних  
закладів

2020-2022

ПРОЕКТ «ПРОФЕСІЙНИЙ 
РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНИХ ТА 

УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ»
(професійний розвиток педагогічних, управлінських, ме-

тодичних кадрів в міжатестаційний період)
 ЗАХОДИ ПРОЕКТУ

Період

Навчально-методична робота 
Організовувати проходження курсової перепідготовки та 
сертифікації педагогічними кадрами міста, вебінарів, он-лайн 
курсів тощо

Постійно

Впроваджувати сучасні технології та методики підвищення 
кваліфікації педагогів протягом міжатестаційного періоду. Постійно

Розвивати мережу локальних центрів дистанційного навчання та Постійно
Організовувати підвищення кваліфікації педагогічних працівників 
за різними формами з урахуванням освітніх потреб на базі 
КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти 
педагогічних кадрів»

Згідно з 
графіком

ПРОЕКТ «ОНОВЛЕНА ШКОЛА» 
(приведення будівель навчальних закладів у відповідності до су-
часних санітарно-гігієнічних, технічних та педагогічних вимог)

 ЗАХОДИ ПРОЕКТУ

Період

Сприяти будівництву ЗДО вул. Момота, 46-а на 165 місць 2019-2020
Виготовити ПКД таздійснити капітальний ремонт ЗДО вул. Привокзальна, 
3-В (колишній №51) на 120 місць 2019-2020

Ввести в експлуатацію нову школи по вул. Робітнича, 30 2019
Добудувати новий корпусу НВК ім.К.Могилка 2019-2020
Розширювати спроможність закладів освіти щодо доступності їх послуг 
для дітей з особливими освітніми потребами

За 
необхідністю

Реконструювати спортивні майданчики з облаштуванням штучного 
покриття 2019

Здійснювати планові ремонти фасадів, дахів, відмостків закладів освіти  Постійно 
Проводити ремонт огорож, твердого покриття Постійно 
Проводити заміну технологічного обладнання, яке не підлягає ремонту Постійно 
Проводити санітарну розчистку та ліквідацію аварійних дерев Постійно 
Проводити поточні ремонти санвузлів закладів освіти Постійно 
Проводити поточні ремонти харчоблоків закладів освіти Постійно 
Проводити планові оновлення учнівських меблів та меблів для дошкільних 
закладів освіти Постійно

Забезпечувати протипожежний захист будівель і приміщень закладів 
освіти Постійно 

Проводити планову модернізацію систем опалення 2019
Забезпечити сучасними навчальними кабінетами заклади загальної 
середньої освіти міста відповідно до визначених профілів 2019-2022

Придбати обладнання та інструментів для навчальних майстерень Постійно
Поповнювати фонди бібліотек навчально-довідниковою та художньою 
літературою Постійно

Оновлювати навчальні комп’ютерні комплекси закладів відповідно до 
вимог освітнього процесу Постійно

Забезпечувати інформаційну підтримку та навчально-методичне 
забезпечення закладів освіти (посібники, педагогічні програмні засоби Постійно

Придбати оргтехніку для закладів освіти Постійно
Забезпечити функціонування web-сайтів закладів освіти Постійно
Придбати медичного обладнання для медичних кабінетів закладів Постійно
Придбати спортивне обладнання та  інвентарь для заняття 
фізкультуроюта спортом Постійно

Придбати навчальну, електронну та пневматичну зброю для забезпечення 
вивчення предмету «Захист Вітчизни» 2019-2022

Придбати навчальні лабораторії для ЗЗСО 2019-2022
Сприяти будівництву та ремонут ігрових майданчиків у закладах освіти. 2019-2020
Сприяти будівництву нового закладу дошкільної освіти по вул. Франка 2021
Придбання автобуса для обслуговування закладів освіти 2019-2020
Оновлення комп’ютерної техніки та програмного забезпечення для потреб 
освітньої галузі Постійно
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1.5.
МІСТО АКТИВНОГО 
ТА ЯКІСНОГО КУЛЬ-
ТУРНОГО ПРОСТОРУ

Особливістю міста Бориспо-
ля є значний соціальний, 
культурний та науковий по-

тенціал його жителів. Місто має 
потужні можливості для розвитку 
галузі культури.

На даний час у місті Борисполі 
функціонують наступні комунальні 
заклади культури:  клубний заклад 
Культурно-мистецький комплекс 
«АКАДЕМ» та МБК;

міська централізована бібліотеч-
на система, яка включає у себе 
дитячу бібліотеку, центральну 
бібліотеку та філію; Бориспільська 
дитяча музична школа;

Бориспільський державний істо-
ричний музей та відділ «Сучасний 
Бориспіль»; Муніципальний театр 
«Березіль».

У закладах культури працює 10 
любительських об’єднань та ама-
торських художніх колективів, 7 
творчих колективів носять почес-
не звання «Народний». Щорічно 
у комунальних закладах культури 
міста проходить понад 100 заходів 
різного спрямування.

Необхідність змін галузі культури 
міста зумовлена змінами у суспіль-
стві. Через фінансово-економічну 
нестабільність, нерівномірність 
бюджетних витрат, соціальну роз-
межованість у суспільстві недо-
статньо забезпечені культурні по-
треби жителів міста.

Загальна спрямованість мо-
дернізації культури міста полягає 
у приведенні її у відповідність до 
потреб сучасного життя, цілеспря-
мованої орієнтації на задоволення 

культурних запитів жителів міста, 
наближення до європейських стан-
дартів. 

Програма являє собою комплекс 
матеріально-технічних, управ-
лінських проектів із визначенням 
шляхів їх реалізації та джерел 
фінансування. У ній максимально 
враховано суспільні потреби насе-
лення міста щодо культурних по-
слуг, сучасні тенденції глобалізації, 
розвиток науково-інформаційних 
технологій, досягнення у галузі 
культурницьких новацій.

Стратегія розвитку галузі «Куль-
тура» спрямована на модерніза-
цію змісту, методів, форм навчан-
ня і виховання, системи контролю 
і оцінювання, прийняття управлін-
ських рішень; покликана суттєво 
змінити культурний простір міста.

Пріоритетними напрямами 
функціонування культурної галузі 
міста є: дослідження, збереження 
та популяризація матеріальної та 
нематеріальної культурної спад-
щини, інформаційне забезпечен-
ня жителів міста; комп’ютеризація 
комунальних закладів культури; 
сприяння вільному доступу жи-
телів міста до інформації, вітчизня-
них та світових інформаційних  ре-
сурсів; естетичне виховання дітей 
та молоді; організація змістовного 
дозвілля;  підтримка осередків на-
ціональних творчих спілок; зміц-
нення матеріально-технічної бази 
комунальних закладів культури; 
кадрове забезпечення сфери куль-
тури, соціальний захист праців-
ників культури.

1.5.1. РОЗВИТОК КУЛЬТУРНИХ ПРОСТОРІВ 
ГРОМАДИ 

1.5.1.1. Дослідження, збереження та по-
пуляризація матеріальної та нематеріальної 
культурної спадщини

1.5.1.2. Створення та підтримка альтерна-
тивного культурного простору у Борисполі

1.5.1.3. Комп’ютеризація комунальних за-
кладів культури - сприяння вільному доступу 
жителів міста до інформації, вітчизняних та 
світових інформаційних  ресурсів 

1.5.1.4. Естетичне виховання дітей та мо-
лоді

1.5.1.5. Організація змістовного дозвілля 
жителів міста  

1.5.1.6. Підтримка осередків творчих 
спілок та колективів

1.5.1.7. Організація великих культурних 
подій (в т.ч. шляхом залучення приватно-
го сектору).  2 Фестивалі: ChubynskiyFest  та  
BoryspilOpen

1.5.1.8. Проведення мистецьких конкурсів 
(в т.ч. з метою залучення митців до участі в гро-
мадських проектах)

Кількість заходів на рік

Відвідуваність жителями 
міста, тис. осіб
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1.5.2. СТИМУЛЮВАННЯ КУЛЬТУРНОЇ ПРО-
ПОЗИЦІЇ, ЗБІЛЬШЕННЯ КОЛА ЖИТЕЛІВ ГРО-
МАДИ, ЗАЛУЧЕНИХ ДО КУЛЬТУРНИХ ПОДІЙ 
ТА ЗАХОДІВ

1.5.2.1. Системне інформаційне забезпе-
чення жителів міста про культурні події та захо-
ди у місті

1.5.2.2. Запровадження системи грантової 
підтримки діяльності у галузі культури на кон-
курсній основі

1.5.2.3. Популяризація сучасного та акту-
ального українського мистецтва

1.5.3. Зміцнення матеріально-технічної 
бази

1.5.3.1. Комплексний ремонт та модерніза-
ція об›єктів культури (в т.ч. модернізація їх ма-
теріально-технічної бази)

1.5.3.2. Модернізація бібліотек шляхом їх 
інформатизації, формування єдиної електрон-
ної бібліотеки

1.5.4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ЗА-
КЛАДІВ ПРОФЕСІЙНИМИ КАДРАМИ

1.5.4.1. Залучення до роботи в закладах 
культури працівників, які мають сучасну освіту 
у відповідній галузі, або успішний фаховий до-
свід

1.5.4.2. Підвищення рівня заробітної плати 
та введення систем мотивації працівників за-
кладів культури

1.5.4.3. Залучення волонтерських органі-
зацій для проведення культурно-мистецьких 
заходів

Відвідуваність жителями 
інших міст

Кількість школярів та молоді, 
залучених до заходів,%

Кількість дорослих жителів 
міста, залучених до 
культурних заходів, % 

Ключові показники 
ефективності за 

операційною ціллю 
1.5.:  

Одиниця 
виміру 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Кількість платних відвідувань культурних закладів

Театр
%

осіб

2020 2030 2040 2060 2070 2080 2090

АКАДЕМ 2850 2860 2870 2880 2890 2905 2920

Музей 2400 2420 2440 2460 2480 2500 2525
Сума коштів, акумульована внаслідок платни 
Театр

тис.грн

126 126,63 127,2 127,8 128,4 129,04 129,69

АКАДЕМ 126 126,63 127,72 127,8 128,4 129,04 129,69

Музей 12 12,12 12,36 12,48 12,6 12,73

Збільшення відвідуваності вистав та заходів

Театр

%/од

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

АКАДЕМ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Музей 1 1 1 1 1 1 1
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Щороку у січні місто Бориспіль традиційно вшановує свого ви-
датного земляка,  видатного громадського діяча, вченого-етно-
графа, фольклориста, автора тексту Державного Гімну України 
– Павла Чубинського. Його палка любов до рідного краю і визнач-
ний вклад у збереження для нащадків українського фольклору 
дозволяють нам відчути гордість за власну самобутність і співвіт-
чизників, які готові присвятити життя цій почесній справі. 

У 2019 році виповниться 180 років від дня народження Павла 
Платоновича, тому у зв’язку із цим анонсуємо про старт нового 
етнокультурного проекту – фестивалю «ЧубинськийFest». 

Мета проекту – популяризація етнографічних та краєзнавчих 
напрацювань і традицій, осучаснення народного мистецтва, оз-
найомлення з надбанням П.Чубинського, обмін досвідом із фоль-
клорними творчими колективами

Заходи проекту: різнопланові фестивалі, виставки, май-
стер-класи тощо

ПРОЕКТ «ЧУБИНСЬКИЙFEST»

«Якщо глядач не йде до театру, театр вийде до глядача на 
вулицю!» - з цього вислову розпочалась ідея втілення у Бори-
сполі такого проекту. Сучасна та незвичайна форма стане вда-
лою можливістю популяризації театрального мистецтва  серед 
жителів та гостей.

Мобільний театр, спрямований з метою популяризації теа-
трального мистецтва, творів класиків та сучасних авторів із залу-
ченням масовки з глядачів

Заходи проекту: фестивалі, майстер-класи, фото з персона-
жами

ПРОЕКТ «ТЕАТР НА ВУЛИЦІ»

ПРОЕКТ «BORYSPILOPENFEST#» 
Фестиваль вуличних культур 

«BoryspilOpen» - одночасні змагання з 
різних дисциплін, популярних серед мо-
лоді: скейт, ролики, стрітбол, стрітфут-
бол, стрітденс та інші. 

Мета заходу: популяризація спорту 
та здорового способу життя, створення 
умов для проявлення своїх здібностей, 
популяризація та сприяння розвитку 
молодіжних урбаністичних культур, під-
тримка молодіжних рухів. Актуальність 
- організоване дозвілля, обмін досвідом, 
розвиток молодіжного ком’юніті, реаліза-
ція потенціалу, підтримка ініціатив та ре-
алізація потреб молоді у спосіб зрозумі-
лий їм

Заходи проекту: змагання з різних ви-
дів вуличних спортивних культур
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1.6.
1.6.1.8. Багатофункціональні навчаль-

но-тренувальні та оздоровчі комплекси у різ-
них районах міста

1.6.1.9. Ефективне використання спортив-
них залів та майданчиків для занять фізкуль-
турою

1.6.1.10. Удосконалення матеріально-тех-
нічного забезпечення дитячої та юнацької фіз-
культури

1.6.1.11. Облаштування ділянок паркових 
зон для заходів оздоровлення  на відкритому 
просторі для усіх категорій населення

1.6.2. ДОСТУПНІ ТА ЯКІСНІ ПОСЛУГИ У 
СФЕРІ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

1.6.2.1. Отримання закладом охорони здо-
ров’я статусу лікарні другого рівня з денним, 
плановим лікуванням (в тому числі, статусу 
комунального закладу охорони здоров’я)

1.6.2.2. Розширення мережі амбулаторій 
сімейної медицини 

1.6.2.3. Запровадження мобільної первин-
ної ланки

1.6.2.4. Удосконалення алгоритму наступ-
ності надання медичної допомоги

1.6.2.5. Чітке визначення маршруту па-
цієнта з урахуванням локальних протоколів

1.6.2.6. Впровадження сучасних медичних 
стандартів, формулярної системи та індика-
торів якості медичних послуг

1.6.1. ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ТА ВПРОВАДЖЕН-
НЯ ЗДОРОВОГО СТИЛЮ ЖИТТЯ СЕРЕД 
ЖИТЕЛІВ ГРОМАДИ

1.6.1.1. Формування позитивного ставлен-
ня громадян до фізичної культури і спорту (ак-
тивізація інформаційного середовища, запро-
вадження соціальної популяризації переваг 
рухової активності)

1.6.1.2. Пропаганда здорового харчування 
та відмови від шкідливих звичок

1.6.1.3. Введення додаткових  інформатив-
них занять у програми дошкільних навчальних 
закладів та розвиток дитячої фізкультури

1.6.1.4. Збільшення кількості спортивних 
секцій з метою залучення дітей та підлітків до 
систематичних занять фізичною культурою 

1.6.1.5. Залучення літніх людей та людей з 
особливими потребами до фізкультурно-оздо-
ровчої діяльності

1.6.1.6. Підтримка громадських організацій 
фізкультурної спрямованості та напрямку ак-
тивної мобільності (пішохідний та велосипед-
ний рухи)

1.6.1.7. Удосконалення необхідної інфра-
структури та матеріально-технічної бази для 
активного відпочинку та оздоровлення жителів 
громади

МІСТО ЗДОРОВИХ ЛЮДЕЙ. 
ДОСТУПНІ ТА ЯКІСНІ ПОСЛУГИ 
З ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
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1.6.3. РОЗВИТОК ГАЛУЗІ «ОХОРОНА ЗДО-
РОВ’Я»

1.6.3.1. Надання гарантованого державою 
обсягу медичної допомоги в закладах охоро-
ни здоров›я

1.6.3.2. Реалізація права пацієнта на віль-
ний вибір лікаря та лікувального закладу

1.6.3.3. Підтримка та заохочення розвитку 
приватних та закладів медицини у місті Бори-
спіль

1.6.3.4. Визначення додаткового пакету 
платних послуг

1.6.3.5. Удосконалення організаційної 
структури закладів охорони здоров›я

1.6.3.6. Аудит з подальшим визначенням 
нової структури ліжкового фонду

1.6.3.7. Впровадження систем моніторин-
гу, контролю і аналізу діяльності закладу охо-
рони здоров›я та медперсоналу

1.6.4. ІНФОРМАТИЗАЦІЯ СФЕРИ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ’Я

1.6.4.1. Використання інформаційних тех-
нологій у сфері управління та надання медич-
них послуг за допомогою електронних засобів

1.6.4.2. Впровадження ефективних форм 
електронної оплати

1.6.5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЬКИХ ЗАКЛАДІВ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ПРОФЕСІЙНИМИ КА-
ДРАМИ

1.6.5.1. Підготовка кадрів адміністратив-
но-управлінського персоналу з врахуванням 
основ сучасного менеджменту

1.6.5.2. Забезпечення належного фінан-
сування та підвищення заробітної плати ме-
дичного персоналу та стимулювання за якість 
роботи

1.6.5.3. Налагодження системи оцінки рів-
ня якості послуг від медичного персоналу

1.6.5.4. Організація професійного навчан-
ня та підвищення кваліфікації працівників у 
галузі фізичної культури і спорту

1.6.5.5. Удосконалення мотиваційно-спор-
тивного середовища
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1.6.6. МЕХАНІЗМИ ФІНАНСУВАННЯ СИСТЕ-
МИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ›Я НА ОСНОВІ МЕ-
ДИЧНИХ ПОСЛУГ ТА ГАРАНТОВАНОГО ПЕ-
РЕЛІКУ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

1.6.6.1. Укладання договорів про надання 
медичних послуг, що входитимуть до гаранто-
ваного пакету медичних послуг

1.6.6.2. Інформаційні кампанії щодо стра-
хової медицини

1.6.7. ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧ-
НОЇ БАЗИ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

1.6.7.1. Відкриття та оснащення нового 
Діагностичного центру 

1.6.7.2. Заходи поточного та капітального 
ремонту будівель закладів охорони здоров’я

1.6.7.3. Технічне оснащення будівель за-
кладів охорони здоров’я

1.6.8. ЗАХОДИ ЩОДО ВРАЗЛИВИХ, НЕЗАХИ-
ЩЕНИХ ТА МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ВЕРСТВ 
НАСЕЛЕННЯ

1.6.8.1. Створення місцевих механізмів за-
безпечення доступності медикаментів для не-
захищених та малозабезпечених верств насе-
лення

1.6.8.2. Розвиток санаторно-курортного 
лікування для пільгових категорій та дітей

1.6.8.3. Медична реабілітація алко, нарко-
залежних

1.6.8.4. Здійснення заходів з профілактики 
захворювань

1.6.8.5. Профілактика, догляд та лікуван-
ня, спрямовані на протидію епідемії ВІЛ-інфек-
ції / СНІДу

1.6.8.6. Заходи щодо раннього виявлення 
та лікування туберкульозу

1.6.8.7. Вакцинація, імунізація населення

1.7.
МІСТО СПОРТИВНИХ ЛЮДЕЙ. 

ДОСТУПНІ ТА ЯКІСНІ 
ПОСЛУГИ У СФЕРІ 

ФІЗКУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

Основні спортивні споруди: 
• міський стадіон «Колос» на 

5654 глядацьких місць,  
• стадіон зі штучним покрит-

тям для гри з хокею на траві на 
1365 глядацьких місць, 

• дитячий футбольний 
стадіон «Колосок», 

• спортивний басейний ком-
плекс ДЮСШ, 

• спортивний комплекс зі 
штучним покриттям ліцею «Ди-
зайн-Освіта» ім. Павла Чубинсь-
кого». 

Також: 
• Спортивні майданчики у 

міському парку культури та від-
починку для гри в баскетбол 
(спеціалізована площинна спо-
руда зі штучним покриттям) та 
скейтовий майданчик 

• 32 площинні споруди для 
гри у міні-футбол, волейбол, ба-
скетбол, та майданчики з тре-
нажерним обладнанням, які 
розташовані на  прибудинкових 
територіях та у місцях активного 
відпочинку 

• 6 ігрових майданчиків зі 
штучним покриттям 

• реабілітаційний центр для 
занять фізкультурно-оздоровчою 
та реабілітаційною роботою

НАЯВНА СПОРТИВНА БАЗА
 У БОРИСПОЛІ
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1.7.1. НЕОБХІДНА ІНФРАСТРУКТУРА ТА МА-
ТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ДЛЯ РОЗВИТ-
КУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

1.7.1.1. Багатофункціональні навчально-тре-
нувальні, спортивні та оздоровчі комплекси у 
різних районах міста

1.7.1.2. Ефективне використання спортивних 
залів та майданчиків, в тому числі, для прове-
дення міжміських та міжнародних спортивних 
заходів

1.7.1.3. Удосконалення матеріально-техніч-
ного забезпечення дитячого, дитячо-юнацько-
го спорту у місті 

1.7.1.4. Облаштування нових спортивних 
споруд, в тому числі збірних модульних кон-
струкцій на основі співфінансування місто/біз-
нес

1.7.1.5. Збільшення частки спортивних залів 
закритого типу приміщень

1.7.1.6. Стимулювання відкриття нових спор-
тивних секцій та гуртків

1.7.1.7. Сприяння відкриттю та функціону-
ванню наявних спортивних закладів приватної 
форми власності

1.7.1.8. Обладнання за рахунок інвесторів 
житлового багатоквартирного будівництва 
міста нових спортивних ігрових майданчиків 
сучасного типу та приміщень фізкультурно-оз-
доровчого призначення за місцем проживання 
площею та розмірами згідно діючих нормативів

1.7.2. ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ВІДВІДУВАННЯ 
СПОРТИВНИХ СЕКЦІЙ ТА ГУРТКІВ СЕРЕД 
ДІТЕЙ, МОЛОДІ ТА ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕН-
НЯ 

1.7.2.1. Затвердження та опублікування єди-
ного переліку платних послуг у сфері фізкуль-
тури та спорту, що надаються бюджетними 
закладами та установами міста із запровад-
женням гнучкої тарифної політики

1.7.2.2. Системне інформування жителів 
міста про спортивні заклади та можливості за-
нять спортом

1.7.2.3. Гарантування пільг з оплати послуг у 
сфері спорту вразливим категоріям населення

1.7.3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАЛУЗІ СПОРТУ ПРО-
ФЕСІЙНИМИ КАДРАМИ 

1.7.3.1. Залучення фахівців високого рівня 
досвіду та підготовки, в тому числі, тих, хто ма-
ють значні досягнення у сфері спорту

1.7.3.2. Покращення умов праці та оплати 
праці фахівців у галузі фізичної культури та 
спорту

1.7.3.3. Організація професійного навчання 
та підвищення кваліфікації працівників у галузі 
фізичної культури і спорту

1.7.3.4. Розвиток мотиваційно-спортивного 
середовища

1.7.3.5. Фінансова підтримка розвитку спор-
ту вищих досягнень

1.7.3.6. Підтримка та співпраця з громадсь-
кими організаціями, що впроваджують політи-
ку у сфері фізичної культури та спорту у місті, 
здійснюють організацію гуртків, секцій, спор-
тивних заходів.

Кількість вуличних 
багатофункціональних 
навчально-тренувальних, 
спортивних та оздоровчих 
комплексів у районах міста  

Кількість спортивних секцій 
та гуртків (всіх категорій 
споживачів та всіх форм 
власності)

Частка бюджетних 
спортивних секцій та гуртків 

Відсоток залучення дітей та 
молоді (до 18 років) до занять 

спортом (секційно/гуртково) 
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1.7.4. ПРОВЕДЕННЯ ПУБЛІЧНИХ СПОРТИВ-
НИХ ЗАХОДІВ

1.7.4.1. Сприяння практиці проведення ве-
ликих спортивних заходів, в тому числі, періо-
дичних

1.7.4.2. Промоція та підтримка міських спор-
тивних заходів, змагань

1.7.4.3. Запровадження практики проведен-
ня міжнародних/гостьових спортивних заходів 
на наявній спортивній матеріально-технічній 
базі міста

Відсоток залучення осіб з 
особливими потребами (усіх 
вікових категорій) до занять 
спортом (секційно/гуртково)

Відсоток залучення осіб з 
особливими потребами (усіх 
вікових категорій) до занять 
спортом (секційно/гуртково)

Ключові показники ефек-
тивності за операційною 

ціллю 1.7.:  

Оди-
ниця 

виміру
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Кількість вуличних багато-
функціональних навчаль-
но-тренувальних, спортивних 
та оздоровчих комплексів у 
районах міста

одиниць
16 18 20 23 25 27 28

Кількість спортивних секцій 
та гуртків (всіх категорій 
споживачів та всіх форм 
власності)      

одиниць 210 216 228 240 256 270 280

Частка бюджетних 
спортивних секцій та гуртків % 54,1 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0

Відсоток залучення дітей та 
молоді (до 18 років) до за-
нять спортом (секційно/гурт-
ково)

%
54,0 55,0 56,4 58,0 60,0 62,0 60,5

Відсоток залучення 
дорослого населення до 
занять спортом (секційно/
гуртково)

% 14,6 15,0 15,8 17,0 18,5 19.5 20,0

Відсоток залучення осіб з 
особливими потребами (усіх 
вікових категорій) до занять 
спортом (секційно/гуртково)

%
7,5 10,0 15,0 25,0 28,0 30,0 33,0

Зменшення кількості дітей, 
учнівської молоді, які 
віднесені за станом здоров’я 
до спеціальної медичної 
групи

%
-7% -12% -18% -22% -28% -32% -33,3%

Кількість членів національних 
збірних команд України, 
Київської області з числа 
спортсменів міста Борисполя 
(заклади усіх форм 
власності) У чисельнику: 
України, знаменнику – 
Київської області

одиниць 7/46 11/60 13/76 18/90 19/98 20/104 22/110

Кількість спортивних міських 
заходів, із залученням 
учасників з інших міст 
України

Оди-
ниць/рік 15 21 23 24 25 27 28

Кількість спортивних міжна-
родних заходів, із залучен-
ням учасників з інших країн

Оди-
ниць/рік 1 2 2 3 3 3 3

Кількість влаштованих 
перспективних та здібних 
спортсменів вразливої 
категорії населення в 
спеціалізовані ліцеї-
інтернати, училища тощо 
спортивного профілю

Осіб/за 
рік 2 4 6 6 6 7 7
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ПРОЕКТ «НОВА  БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНА 
СПОРТИВНА СПОРУДА»   

Закритий спортивний 
комплекс з плавальним 
басейном для розванта-
ження існуючої спортив-
ної споруди ДЮСШ  та 
залучення додаткового 
контингенту молоді та 
інших різновікових груп 
населення до занять 
спортом та фізкультур-
но-оздоровчою робо-
тою. 

1.8.
ТУРБОТЛИВЕ МІСТО. 

ЯКІСНІ СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ ТА 
СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1.8.1. РОЗВИТОК СФЕРИ СОЦІАЛЬНОГО ЗА-
БЕЗПЕЧЕННЯ

1.8.1.1. Розвиток програми «Картка бори-
спільця»

1.8.1.2. Надання якісних послуг із держав-
ного соціального забезпечення

1.8.1.3. Забезпечення реалізації права на  
субсидію з оплати комунальних послуг

1.8.1.4. Надання якісних місцевих соціаль-
них послуг вразливим верствам населення

1.8.1.5. Покращення матеріального стану 
незахищених  верств населення міста шляхом 
надання їм одноразової адресної матеріальної 
допомоги

1.8.1.6. Утримання Бориспільського місь-
кого територіального центру соціального об-
слуговування (надання соціальних послуг)

1.8.1.7. Утримання установи змішаного 
типу для інвалідів та дітей-інвалідів «Наш дім»

1.8.1.8. Запровадження на базі установи 
«Наш дім» відділення ранньої реабілітації для 
дітей-інвалідів (третя група денного перебу-
вання)

Кількість наданих соціальних 
послуг:

Соціальна послуга догляду 
вдома (тис.):                                  
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1.8.1.9. Надання фінансової підтримки Бо-
риспільській міській організації ветеранів Украї-
ни

1.8.1.10. Підвищення професійної компе-
тенції та якісного складу працівників соціальної 
сфери міста, покращення умов праці та оплати 
праці фахівців галузі 

1.8.1.11. Проведення соціальних дослід-
жень, моніторингу соціальних послуг

1.8.1.12. Сприяння зміцненню матеріаль-
но-технічної бази установ соціального забезпе-
чення

1.8.1.13. Проведення святкування та відзна-
чення у місті визначених дат та подій соціаль-
ного значення 

1.8.2. ІНФОРМАТИЗАЦІЯ СФЕРИ СОЦІАЛЬ-
НИХ ПОСЛУГ

1.8.2.1. Розширення та онлайн-публікація 
переліку соціальних послуг на сайті міської 
ради

1.8.2.2. Запровадження онлайн-сервісу за-
мовлення соціальних послуг

1.8.2.3. Створення єдиної інформаційно-а-
налітичної системи обліку громадян, які отри-
мують пільги, виплати, соціальні послуги або 
потрапили в складні життєві обставини

1.8.2.4. Навчання та популяризація вико-
ристання сервісу «картка бориспільця» серед 
жителів міста

1.8.3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТРЕБ ОСІБ З ОСО-
БЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

1.8.3.1. Поліпшення доступності та ком-
фортності міста для осіб з інвалідністю, зокре-
ма облаштування пандусами закладів соціаль-
ного обслуговування (в т.ч. у громадському 
транспорті)

1.8.3.2. Стимулювання відкриття нових ди-
тячих будинків сімейного типу

1.8.3.3. Забезпечення надання комплекс-
ної соціальної підтримки учасникам АТО, чле-
нам їх сімей та членам сімей загиблих (помер-
лих), які брали участь в АТО

1.8.3.4. Соціально-побутові послуги одино-
ким непрацездатним особам

1.8.3.5. Професійна та трудова реабіліта-
ція осіб з інвалідністю

1.8.3.6. Розв›язання нагальних проблем 
внутрішньо переміщених осіб

1.8.3.7. Забезпечення санаторно-курорт-
ним лікуванням визначені верстви населення

1.8.3.8. Залучення дітей-інвалідів до за-
нять у гуртках, секціях загальноосвітніх та по-
зашкільних навчальних закладах міста 

1.8.3.9. Сприяння організації змістовно-
го культурно-масового дозвілля для дітей-ін-
валідів та молоді з функціональними обмежен-
нями

1.8.3.10. Сприяння розширенню мережі 
класів у загальноосвітніх навчальних закладах 
міста з інклюзивною формою навчання для ді-
тей із особливими потребами 

Соціальна адаптація та реабі
літація:                          

Організація надання адресної 
натуральної та грошової допомоги: 

Послуги соціального таксі:                       

Кількість користувачів послуг 
по терцентру:
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1.8.4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄ-
МОДІЇ 

1.8.4.1. Сприяння розвитку волонтерсько-
го руху

1.8.4.2. Популяризація, підтримка та ро-
звиток соціально відповідального підходу у 
діяльності підприємств та організацій

1.8.4.3. Сприяння у працевлаштуванні для 
осіб з інвалідністю

1.8.4.4. Забезпечення послуг щодо достав-
ки продуктів та товарів першого вжитку мало-
захищеним верстам населення (у партнерстві 
із приватним бізнесом)

1.8.4.5. Забезпечення шефство органів уч-
нівського самоврядування над вихованцями 
реабілітаційної установи змішаного типу для 
інвалідів та дітей-інвалідів «Наш дім»

1.8.4.6. Залучення до волонтерського руху 
молодь, школярів для надання допомоги оди-
ноким непрацездатним громадянам похилого 
віку та інвалідам

1.8.4.7. Проведення оплачуваних громад-
ських робіт за договорами між міськрайонним 
центром зайнятості та територіальним цен-
тром соціального обслуговування (надання со-
ціальних послуг)

Ключові показники ефек-
тивності за операційною 

ціллю 1.8.:  

Оди-
ниця 

виміру
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Кількість громадян, 
залучених  до проектів 
соціальних послуг

Осіб/рік 1500 1480 1460 1440 1420 1400 1380

Кількість наданих 
соціальних послуг (по всім 
напрямкам)   

Оди-
ниць/рік 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000

Кількість дітей у «Наш дім» Осіб/рік 43 43 43 43 43 43 43
Кількість користувачів 
послуг по Терцентру Осіб/рік 1500 1480 1460 1440 1420 1400 1380

1.9.
ЯКІСНІ КОМУНАЛЬНІ 

ПОСЛУГИ. ЕФЕКТИВНЕ МІСЬКЕ 
КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

1.9.1 РОЗВИТОК МІСЬКОГО ПРОСТОРУ
1.9.1.1. Розмежування та закріплення те-

риторії вулиць за окремими балансоутримува-
чами та співвласниками будинків

1.9.1.2. Розвиток прибудинкових територій 
шляхом залучення та підтримки ініціатив меш-
канців, надання їм консультацій 

1.9.1.3. Модернізація інфраструктури місь-
кого простору (в т.ч. системи освітлення доріг, 
тротуарів, наземних пішохідних переходів 
тощо)

1.9.2 КОМУНАЛЬНІ ТАРИФИ
1.9.2.1. Збалансована та прозора політика 

формування міських комунальних тарифів

1.9.2.2. Організація електронної оплати 
послуг (через електронний портал), мотивацій-
на та роз’яснювальна робота серед населення
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1.9.3. УТРИМАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ 
МІСТА

1.9.3.1. Належне утримання ліфтового го-
сподарства та його диспетчеризація

1.9.3.2. Співфінансування капітального 
ремонту багатоквартирних житлових будинків 
(міський бюджет/внесок співвласників)

1.9.4. МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНФРАСТРУКТУРИ
1.9.4.1. Ефективне управління теплоенер-

гетичним господарством міста 

1.9.4.2. Модернізація теплогенеруючих по-
тужностей та ліквідація малоефективних

1.9.4.3. Ремонт, оновлення та розбудова 
водопровідних, каналізаційних і теплових інже-
нерних мереж 

1.9.4.4. Створення сприятливих умов для 
розвитку та використання альтернативних і 
відновлювальних джерел енергії

1.9.4.5. Оптимізація схеми водопостачан-
ня / каналізації міста

1.9.5. ЗАЛУЧЕННЯ ВЛАСНИКІВ КВАРТИР ДО 
УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВИМ ФОНДОМ

1.9.5.1. Супроводження створення та 
діяльності ОСББ, включаючи запровадження 
цільових навчальних програм та проведення 
інформаційно-роз›яснювальних заходів

1.9.5.2. Створення системи моніторингу і 
контролю за діяльністю з управління житловим 
фондом

1.9.5.3. Затвердження цільових програм 
щодо поліпшення житлового фонду та прове-
дення енергоефективних та інших заходів з 
утримання будинків на умовах співфінансуван-
ня з мешканцями

1.9.6. ЕНЕРГОЗАОЩАДЖЕННЯ ЖИТЛОВО-
ГО ГОСПОДАРСТВА

1.9.6.1. Оснащення будинків приладами 
обліку енергоресурсів

1.9.6.2. Впровадження систем регулюван-
ня споживання тепла

(індивідуальні теплові пункти)

1.9.6.3. Впровадження енергозберігаючих 
технологій, електроспоживаючого обладнання 
та освітлення

1.9.6.4. Запровадження системи навчання 
та інформування з питань енергозбереження

1.9.7. ВПОРЯДКУВАННЯ ТИМЧАСОВИХ 
СПОРУД ДЛЯ ВЕДЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ, ЗАСОБІВ ПЕРЕСУВНОЇ ТОР-
ГІВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ, РИНКІВ 

1.9.7.1. Інвентаризація та оптимізація 
кількості тимчасових споруд для ведення під-
приємницької діяльності 

1.9.7.2. Посилення контролю за розміщен-
ням пересувних засобів дрібнороздрібної тор-
гівельної мережі та об›єктів сезонної дрібно-
роздрібної торгівельної мережі

1.9.7.3. Популяризація механізму переве-
дення приміщень з житлового до нежитлового 
фонду на перших поверхах для ведення під-
приємницької діяльності

Рівень оснащеності 
житлового фонду тепловими 

приладами (будинковий 
облік, централізоване 

опалення), %:

Рівень оснащеності 
житлового фонду приладами 
обліку води, %:
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1.9.8. ВПОРЯДКУВАННЯ ОБ›ЄКТІВ ЗОВ-
НІШНЬОЇ РЕКЛАМИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ 
НОСІЇВ
 (механізмів відкритих аукціонів на право вста-
новлення рекламних засобів на об›єктах ко-
мунальної власності територіальної громади)

1.9.8.1. Забезпечення публічного доступу 
до інформації щодо

виданих дозвільних документів на розмі-
щення об’єктів зовнішньої реклами, тимча-
сових споруд для ведення підприємницької 
діяльності

1.9.9. Посилення контролю за утриман-
ням домашніх тварин та регулювання чисель-
ності безпритульних тварин гуманними мето-
дами. 

1.9.9.1. Проведення паспортизації домаш-
ніх тварин

1.9.9.2. Запровадження місцевих правил 
утримання домашніх тварин, цивілізованого 
вигулу

1.9.9.3. Улаштування притулку для без-
притульних тварин

1.9.9.4. Стерилізація безпритульних тва-
рин

1.9.10. ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМУНАЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМНИЦТВА

1.9.10.1. Проведення зовнішнього незалеж-
ного аудиту фінансової звітності комуналь-
них підприємств міста, де частка комунальної 
власності є більшою за 50%, оприлюднення 
результатів

1.9.10.2. Складення та опублікування 
реєстру комунальних підприємств міста, із 
зазначенням усіх відкритих даних, відповідно 
до законодавства

1.9.10.3. Внутрішній міський аудит діяль-
ності комунальних підприємств міста із за-
лученням громадськості та незалежних екс-
пертів, оптимізація відсотку надходження 
до місцевого бюджету з прибутку таких під-
приємств

1.9.10.4. Створення наглядових рад при ко-
мунальних підприємствах міста

1.9.10.5. Створення комунального під-
приємства з виробництва альтернативної 
енергії (сонячна електростанція), потужністю 
до 10 МВт.

1.9.10.6. Зміцнення матеріально-технічної 
бази комунальних підприємств міста

1.9.11. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМУНАЛЬНИХ 
ПІДПРИЄМСТВ ПРОФЕСІЙНИМИ КАДРАМИ

1.9.11.1. Залучення до роботи, які мають 
сучасну освіту у відповідній галузі, або успіш-
ний фаховий досвід

1.9.11.2. Підвищення рівня заробітної пла-
ти та введення систем мотивації працівників 

1.9.12. Залучення волонтерських органі-
зацій та громадськості до ініціатив та ведення 
міського комунального господарства.
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Ключові показники 
ефективності за операційною 

ціллю 1.9.:  

Одиниця 
виміру 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Кількість аварійних об›єктів 
житлового фонду міста (без 
урахування 
приватного сектора) 

% 0 0 0 0 0 0 0

Частка диспетчеризованих ліфтів % 80 90 100 100 100 100 100
Частка втрат води від подачі в 
мережу % 21 20,5 20 19,5 19 18,5 18

Рівень оснащеності житлового 
фонду приладами обліку води % 100 100 100 100 100 100 100

Рівень оснащеності житлового 
фонду тепловими приладами 
(будинковий облік) 

% 85 100 100 100 100 100 100

Споживання теплової енергії 
бюджетними установами та 
організаціями міста  

тис. Гкал/ 
рік 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2

Рівень оснащеності бюджетних 
установ та організацій міста 
системами обліку споживання 
тепла

% 80 100 100 100 100 100 100

Кількість проектів спів 
фінансування ремонту житлового 
фонду (міський бюджет/
співвласники)

одиниць/
рік 5 7 10 10 10 10 10

1.10.РОЗУМНЕ МІСТО

1.10.1. ПРОЗОРІСТЬ ВЛАДНИХ РІШЕНЬ ТА 
МІСЦЕВИХ ІНІЦІАТИВ

1.10.1.1. Запровадження процедур «Відкри-
того місцевого бюджету» (онлайн-публікація 
публічної інформації щодо міського бюджету, 
громадські слухання, Бюджетний регламент, 
Громадський бюджет, тощо

1.10.1.2. Активне впровадження механізму 
місцевих ініціатив та електронних петицій

1.10.1.3. Активне наповнення сайту міської 
ради та його популяризація серед жителів міста

1.10.1.4. Публікація публічної інформації про 
діяльність бюджетних установ та комунальних 
підприємств міста

1.10.1.5. Оприлюднення інформації, яка під-
лягає публікації у формі відкритих даних

1.10.2. РОЗВИТОК ЦЕНТРУ НАДАННЯ АД-
МІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

1.10.2.1. Розширення кількості адміністра-
тивних послуг, що надаються в електронному 
вигляді

1.10.2.2 Запровадження механізму «мобіль-
них адміністраторів»

1.10.2.3. Формування ефективної взаємодії 
і комунікації, отримання зворотного зв’язку від 
користувачів адміністративних послуг за допо-
могою мобільного додатку та / або зовнішнього 
веб-сайту

1.10.2.4. Розробка та впровадження кри-
теріїв / механізмів оцінки роботи адміністра-
торів, а також суб’єктів надання адміністратив-
них послуг

Частка адміністративних 
послуг, що надаються в 
електронному вигляді:
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1.10.3. ЗАПРОВАДЖЕННЯ КАРТКИ БОРИ-
СПІЛЬЦЯ

1.10.4. ПРИЙНЯТТЯ МІСЬКИХ РІШЕНЬ ЩОДО 
ОПТИМІЗАЦІЇ МІСЬКИХ РЕСУРСОВИТРАТ 
та рішень, що оптимізовують процеси жит-
тєдіяльності міста, в тому числі, у сфері паса-
жирських перевезень, дозвільних процедур, 
збереження навколишнього середовища та 
клімату

1.10.5. ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТА ПОПУЛЯРИЗА-
ЦІЯ ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ 
про ресурси та діяльність та послуги міста 
(владних органів, установ, закладів, організа-
цій), незалежно від форм власності 

1.10.6. РОЗВИТОК ІНТЕРАКТИВНИХ КАНА-
ЛІВ КОМУНІКАЦІЇ 
між різними суб’єктами громадського сектору 
та між громадським сектором і владою, в тому 
числі у сфері замовлень громадянами послуг

Кількість видів 
адміністративних послуг, що 
надаються через ЦНАП

Кількість адміністратиних 
послуг, що надана через 
ЦНАП

Ключові показники 
ефективності за 

Стратегічною ціллю 1.10.:  

Одиниця 
виміру 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Кількість центрів надання 
адміністративних послу, в 
тому числі, мобільних

шт.
1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
Частка електронних 
петицій, розглянутих 
міською радою, за рік

%

Частка адміністративних 
послуг, що надаються в 
електронному вигляді

% 5 10 15 20 25 40 50

Введення електронної 
оплату у пасажирському 
транспорті міста

Так/ні

Наявність інтелектуальних 
електронних систем 
управління міським 
комунальним 
господарством 
благоустрою

одиниць

Кількість унікальних 
відвідувачів сайту 
міської ради, за місяць, 
у відношенні до кількості 
населення

%
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ПРОЕКТ «КАРТКА БОРИСПІЛЬЦЯ»
Проект передбачає запровадження «Картки бориспіль-

ця» — іменної, багатофункціональної  електронної пласти-
кової картки, що є носієм особових даних утримувача карт-
ки і підтримує функції, пов’язані з наданням, обліком заходів 
соціальної підтримки та інших інформаційних сервісів і по-
слуг.

Картка буде підтримуватись інформаційно-телекомуніка-
ційною системою, спеціально створеною для: 

• підвищення соціального захисту населення — надан-
ня адресної допомоги за рахунок бюджету міста Києва со-
ціально-незахищеним громадянам,

• впорядкування механізмів надання пільг, їх обліку та 
адресності,

• розвитку безготівкових розрахунків,
• створення зручних сервісів для всіх мешканців міста.

Право на отримання картки матимуть особи, які за-
реєстровані, або працюють чи навчаються у місті Бориспіль
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СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ ІІ

Місто з високим 
економічним розвитком

2.1. СПРИЯТЛИВА ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА 
2.1.1. Оновлення інвестиційного паспор-

ту міста

2.1.2. Запровадження механізму «єдино-
го вікна» для інвесторів та спрощення проце-
дур залучення інвестицій

2.1.3. Підготовка інформації та представ-
лення електронних презентацій про потенціал 
міста та пріоритетні проекти

2.1.4. Системна участь у міжнародних та 
регіональних заходах інвестиційного та імідже-
вого спрямування, вивчення досвіду залучення 
інвестицій  

2.1.5. Забезпечення стажування та нав-
чання фахівців  органів місцевого самовряду-
вання, відповідальних за роботу з питань залу-
чення інвестицій

2.2. РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВО-ВИРОБНИ-
ЧОГО ТА ЛОГІСТИЧНО-ТРАНСПОРТНОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ

2.2.1. Сприяння будівництву окружної 
дороги (траса Київ – Харків) навколо міста

2.2.2. Пріоритетне розміщення об’єктів 
промислово-виробничого та логістично-транс-
портного потенціалу як найоптимальніших 
напрямків інвестування, у зв’язку із близьким 
розташуванням до міжнародного аеропорту 
«Бориспіль» та основного шляху до східної ча-
стини України

2.2.3. Створення інфраструктури при-
стосованих приміщень для надання послуг з 
організації конференц-сервісу (сучасні ділові 
центри зустрічей) у зв’язку із близьким розта-
шуванням до міжнародного аеропорту «Бори-
спіль»
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2.3. УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИМИ РЕ-
СУРСАМИ ТА РОЗВИТОК АЛЬТЕРНАТИВНОЇ 
ЕНЕРГЕТИКИ

2.3.1. Проведення міських кампаній впро-
вадження та популяризації енергозбереження

2.3.2. Підтримка та промоція кампаній 
енергозбереження/енергоефективності для 
індивідуальних домогосподарств серед насе-
лення громади

2.3.3. Розміщення у межах міста соняч-
ної електростанції, потужністю до 10 МВт.

2.4. Створення нових робочих місць у пер-
спективних секторах економіки

та залучення нових роботодавців до міста

2.4.1. Сприяння розвитку самозайнятості 
мешканців (бізнес-інкубатор)

2.4.2. Системна співпраця з міським 
професійно-технічним училищем, підготовка 
фахівців робітничих професій та забезпечення 
ринку праці

2.4.3. Розвиток комунікацій між учасни-
ками ринку праці (центрами зайнятості, робо-
тодавцями, освітніми закладами, суб›єктами 
господарювання, які надають послуги з посе-
редництва у працевлаштуванні, громадськими 
організаціями)

2.4.4. Забезпечення організації про-
фесійного навчання зареєстрованих безробіт-
них

2.4.5. Сприяння підвищенню рівня охо-
плення професійним навчанням осіб з інвалід-
ністю

2.4.6. Посилення координації дій між 
міською владою та контролюючими і право-
охоронними органами (в т.ч. шляхом ініцію-
вання розробки механізму взаємодії місцевих 
державних адміністрацій та органів місцевого 
самоврядування із контролюючими та право-
охоронними органами з питань легалізації за-
робітної плати 

2.5. СПРИЯТЛИВА ПОЛІТИКА МІСЦЕВОГО 
ОПОДАТКУВАННЯ

2.5.1. Підтримка та стимулювання місце-
вого підприємництва

2.5.2. Встановлення ставок місцевих по-
датків та зборів на основі постійного діалогу із 
суб’єктами господарювання міста

2.5.3. Розробка та запровадження систе-
ми пільг та преференцій для інвесторів 

2.5.4. Розроблення Порядку часткового 
відшкодування з міського бюджету відсоткових 
ставок за кредитами, залученими суб’єктами 
малого та середнього підприємництва для ре-
алізації проектів щодо виробництва та впро-
вадження енергоефективних заходів

2.6. Оптимізація територіального розміщен-
ня промислових підприємств

2.6.1. Зосередження промислових під-
приємств  навколо центру міста, забезпечення 
транспортного сполучення та організація ко-
мунікацій  

2.6.2. Встановлення меж територій з осо-
бливими режимами використання (заповідни-
ки, природоохоронні території,  тощо) 

Обсяг інвестування у місто 
(протягом року) тис.грн.  
Капітальні:

Обсяг інвестування у місто, 
тис.дол.США 

Прямі іноземні інвестиції: 



С Т Р А Т Е Г І Ч Н І  Ц І Л І 2 0 1 8

СТРАТЕГIЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГРОМАДИ БОРИСПIЛЬ 2025146 СТРАТЕГIЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГРОМАДИ БОРИСПIЛЬ 2025 147

2.7. РОЗВИТОК ТУРИЗМУ
2.7.1. Сприяння проведенню у місті ве-

ликих культурних, спортивних, ділових подій та 
заходів (напр. фестивалів, виставок, ярмарок, 
конференцій тощо) 

2.7.2. Створення умов для розвитку 
сучасних видів туризму (ЧубинськийФест#, 
BoryspilOpen#, тощо)

2.7.3. Улаштування туристичної інфра-
структури: улаштування пішохідних зон, тури-
стично-привабливих місць та зон відпочинку, 
стимулювання розвитку нових та модернізації 
наявних закладів поселення

2.8. ВІДКРИТІСТЬ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВИХ 
РЕСУРСІВ

2.8.1. Інвентаризація земель та нерухо-
мих об’єктів комунальної власності

2.8.2. Синхронізація міського земельного 
кадастру з Державним земельним кадастром

2.8.3. Створення та публікація реєстру 
земель комунальної власності та договорів 
оренди / продажу землі (вкл. оприлюднення 
повного тексту договорів , інформації про за-
боргованість зі сплати місцевих податків та 
зборів)

2.8.4. Створення та публікація реєстру 
власників земельних ділянок і землекористу-
вачів (в т.ч. орендарів), даних щодо вільних 
земельних ділянок, що можуть бути об’єктами 
інвестування, даних обліку кількості і якості зе-
мельних ділянок за категоріями

2.8.5. Створення та публікація графічно-
го зображення вільних ділянок, на основі то-
пографічних зйомок та просторової прив’язки, 
даних щодо визначення на місцевості лінійних 
та площинних характеристик, даних щодо ці-
льового призначення земельних ділянок (в т.ч. 
функціональне призначення на перспективу 
відповідно до Генерального плану міста, ін-
формації про визначену площу під забудову.

2.8.6. Створення та публікація реєстру 
вільного (не орендованого)  комунального май-
на, в тому числі, привабливого для інвестуван-
ня

2.8.7. Відчуження об’єктів нерухомого 
майна та передача в оренду об’єктів комуналь-
ної власності суб’єктам підприємництва на пу-
блічних аукціонах

2.8.8. Співпраця з громадськими органі-
заціями, зацікавленими у підтримці та покра-
щенні позитивного іміджу та розвитку міста,  у 
написанні грантів 

2.8.9. Системне розміщення та оновлен-
ня інформації про умови та можливості інве-
стування, економіку міста, міський бюджет, ре-
сурси міста - на сайті міської ради

Кількість нових об’єктів 
інвестування у місті (за 
поточний рік), одиниць:  
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Ключові показники 
ефективності за 

Стратегічною ціллю 
2.:  

Одиниця 
виміру 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Обсяг інвестування у 
місто (протягом року)
Прямі іноземні 
інвестицій
Капітальні інвестиції

млн.дол.
США

млн.грн.

35

1050

35,5

1100

36

1200

36,5

1250

37

1300

38

1400

39

1500
Кількість нових 
об’єктів інвестування 
у місті (за поточний 
рік) (зем.ділянки, 
об’єкти нерухомості)

одиниць 3 3 3 3 3 3 3

Середньорічне 
завантаження 
номерного фонду 

% 90 90 95 95 96 96 96

Частка доходів 
міського бюджету від 
туризму міста 

% 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

 Кількість 
регіональних/
міжнародних 
інформаційних 
компаній / заходів, 
проведених з 
метою просування 
туристичного 
потенціалу міста

один. 2 2 2 2 2 2 2

ПРОЕКТ «СОНЯЧНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ»
Розвиток альтернативної енергії.

Розміщення на земельній ділянці 2 га, у межах населеного пун-
кту сонячної електростанції потужністю 5-10МВт.

ПРОЕКТ «ПАНСІОНАТ ДЛЯ ЛІТНІХ
 ГРОМАДЯН»

Створення комунального закладу повного пансіону для гостей 
- осіб похилого віку, що проживають поза межами своєї родини. За-
клад надаватиме платні послуги повного пансіону, включаючи ор-
ганізацію умов проживання за типом «окремі апартаменти», органі-
зацію дозвілля, освіти, особистісного розвитку гостей, харчування 
та медичного обслуговування. Послуги такого закладу відповідати-
муть сталим європейським стандартам та реалізовуватимуть задо-
волення існуючого попиту на такі послуги серед родин, які мають 
літніх батьків, дідусів, бабусь, але з певних причин, не мають мож-
ливості утримувати їх самостійно та забезпечувати їм повноцінне 
соціально активне середовище спілкування.

Коло споживачів: родини з різних областей України, та особливо, 
родини, які постійно проживають за кордоном, а їх члени похилого 
віку знаходяться в Україні у самотності.

Актуальність проекту: заклади такого рівня послуг в Україні фак-
тично відсутні. Бориспіль здатний забезпечити попит, насамперед, 
завдяки зручному розташуванню, поруч із міжнародним аеропор-
том Бориспіль.
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ПРОЕКТ «ROSHEN» 
Один з найбільших виробників кондитерських виробів в 

Україні корпорація Roshen восени 2018 року вже розпоча-
ла випуск продукції на своєму новому підприємстві в Бори-
сполі .

Реалізовано перший етап будівництва - І чергу будів-
ництва, що включає  підстанцію на 1100 кВт-годин та бу-
дівлю фабрики , розраховану на 10 ліній для виробництва 
борошняної продукції.  Згодом планується нарощувати ви-
робництво та додати нові види продукції. Повне введення 
проекту в експлуатацію заплановано до 2020 року. За чо-
тири роки планується вихід фабрики на повну потужність 
– передбачається, що вона складе 5 тис. тон на місяць. 

Фабрика у Борисполі матиме трохи більший штат пра-
цівників, ніж київська – створять від 800 до 1000 робочих 
місць. Зарплата для звичайного працівника-пакувальника 
стартує від 12 тис. грн, середня заробітна плата майстра 
складе 30-32 тис. грн.

ПРОЕКТ «БІЗНЕС-ІНКУБАТОР»
Метою проекту є створення платформи для сприяння у 

реалізації бізнес ідей серед тих, хто хоче розпочати влас-
ний бізнес, серед учнівської та студентської молоді міста. 

Завдання Проекту:

Дати можливість молоді зрозуміти, що дійсно потрібно 
для швидкого кар’єрного зростання та реалізації своїх ідей;

Підвищити теоретичні та практичні знання молоді у сфері 
реалізації бізнес ідей та працевлаштування;

Надати інформацію про можливість стажування у кращих 
компаніях, підприємствах та державних установах;

Допомога роботодавцям в знаходженні найкращих ка-
дрів, відповідних їх вимогам.

Проект допоможе учасникам реалізувати свої бізнес ідеї, 
залучати доступні мікрокредити, отримати безкоштовну 
консультацію та допомогу експертів.



Бориспіль, 2018




