
 
 
 

Інформація 
 про підсумки соціально-економічного та культурного розвитку 

 Бориспільської міської територіальної громади за 2021 рік 
 

 
1. Реальний сектор економіки 
Промисловість 
Промисловість Бориспільської міської територіальної громади 

представлена 26 основними промисловими підприємствами різних форм 
власності, на яких працює близько 3,0 тис. осіб, середньомісячна зарплата яких 
становить біля 15 тис грн. Обсяги промислового виробництва формують 
переважно такі галузі, як фармацевтична, харчова, переробна, хімічна, 
будівельна. 

Вагомий внесок у промисловість роблять такі підприємства, як 
Бориспільська філія ТОВ з ІІ «Проктер енд Гембл Україна» (виробництво 
засобів особистої гігієни), ПрАТ «ПентоПак» (виробництво поліамідної 
оболонки), ПрАТ «Лантманнен Акса» (виробництво сухих сніданків), ПрАТ 
«Бориспільський комбінат будівельних матеріалів» (вироби з бетону, блоки),  
ТОВ «КТА» (столові серветки, вироби з поліетилену, фольги, ТОВ «Фармекс 
Груп» (виробництво лікарських засобів), ТОВ «Бориспільський комбікормовий 
завод» (виробництво комбікорму), ТОВ «Бортек» (виробництво печей, 
установок, сушарок спеціального призначення). ПрАТ "Діелектричні кабельні 
системи України" (виробництво гофрованих труб, пластикових виключателів), 
ТОВ "Марбет" (виробництво меблів для офісів і підприємств,                           
ТОВ «Натурпродукти» (виробництво м’ясних продуктів), ТОВ «Альянс-Дельта 
LTD» (виробництво сітки-рабиці), ТОВ «Українська овочева компанія» (імпорт 
агротехніки). 

Проблемними питаннями підприємств, які впливають на їх виробничу 
діяльність є зменшення замовлень, високі тарифи на енергоносії, валютні 
коливання. 

1.2. Агропромисловий комплекс 
На території громади зареєстровані та діють 14 основних суб’єктів 

підприємницької діяльності аграрного спрямування, найбільші з них такі: ТОВ 
«Агрофірма «Іванків», ТОВ «Паркагро», ТОВ «Макрогор», ТОВ «Агро-Регіон 
Бориспіль», ТОВ «Красива земля», ТОВ «Агро -С», фермерське господарство 
«Сгок - Лебедин»,  фермерське господарство «Лотос-Є», ТОВ «Агрорегіон», 
ТОВ «Агро-Холдинг», СТОВ «Любарецьке», ТОВ «Хлібороб», ТОВ «Біотех 
ЛТД». Підприємства в основному спеціалізуються на вирощуванні зернових 
культур. 

1.4. Транспорт та дорожнє господарство  
На ремонт та утримання дорожнього господарства громади у звітному 

періоді використано 52,8 млн грн. За кошти місцевого бюджету виконано: 
капітальний ремонт доріг та тротуарів на загальну суму 21,7 млн грн, з 

них у місті Борисполі по вулицях Гоголя, Лисенка, Симиренка, Глибоцька, 
Соцмістечко між будинками № 10, 324,291,326, Миколи Березового, 
Тютюнника, Момота, 42, 44 (біля садочку «Казка»), с. Любарці по вулицях 
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Марини Копач, Лермонтова, провул. Короленка, у с. Сеньківка по вулиці Миру 
та вул. Набережна, у с. Рогозів по вулиці Набережна, у с. Кучаків по вул. 
Ярослава Мудрого, у с. Лебедин по вул. Лесі Українки, у с. Іванків по вул. 
Набережна, Пилипа Орлика, у с. Велика Стариця по вул. Заплавна; 

капітальний ремонт трьох майданчиків для зупинки автомобільного 
транспорту на загальну суму 1,6 млн грн (по вулицях Нова,2, Широка, 
Київський Шлях, 2); 

капітальний ремонт світлофорних об’єктів на суму 1,2 млн грн по вул. 
Київський Шлях (на ділянці від вул. Глібова до вул. Момота); 

капітальний ремонт тротуарів на загальну суму 10,3 млн грн (частина 
тротуару по вул. Гагаріна, вул. Глибоцька, 1, вул. Тургенєва, частину тротуару 
по вул. Польова, частину тротуару по вул. Київський Шлях, вул. Привокзальна, 
2а, частина тротуару по вул. Лютнева, частина тротуару по вул. Центральній у 
с. Рогозів); 

виготовлено  18 ПКД на капітальний ремонт доріг, майданчиків для 
зупинки автомобільного транспорту на суму 832,9 тис. грн; 

проведено коригування та експертизу ПКД дороги по вул. Київський 
Шлях (від вул. Глібова до вул. В.Момота) на суму 91,4 тис. грн; 

виготовлено ПКД на капітальний ремонт 5-ти тротуарів на суму         
218,0 тис.грн; 

виконано поточний (ямковий) ремонт більше 100 доріг, 7-ми 
внутрішньоквартальних проїздів, 16-ти тротуарів і пішохідних доріжок, 7-ми 
майданчиків для зупинки автомобільного транспорту, 2-х пішохідних переходів 
на загальну  суму 14,5 млн грн; 

закуплено 433,75 тонн солі технічної для посипання доріг і тротуарів в 
осінньо-зимовий період на суму 622,7 тис. грн та 1109,9 тонн піску на суму 
243,1 тис.грн; 

інші роботи та послуги (нанесення дорожньої розмітки, здійснено 
лабораторні випробування асфальтобетону, встановлення пристроїв для 
зниження швидкості) на загальну суму 1,5 млн грн. 

 
2. Розвиток підприємництва 
Станом на 01.01.2022 у громаді зареєстровано 4497 юридичних осіб та 

4755 фізичних осіб - підприємців.  
Сектор малого і середнього бізнесу нараховує 1181 малих підприємств та 

54 середніх, на яких працює близько 11,9 тисяч осіб.  
Діють Координаційна рада, Рада підприємців, галузева Рада підприємців з 

питань промисловості та будівництва, Рада підприємців - перукарів. 
Одним із головних пріоритетів у діяльності міської ради та її виконавчого 

комітету є проведення єдиної державної регуляторної політики відповідно до 
діючого законодавства. У звітному періоді прийнято 5 регуляторних актів,  

http://www.borispol-rada.gov.ua/
mailto:borispol@i.com.ua
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проведено 4 базових, 2 повторних та 5 періодичних відстежень 
результативності діючих регуляторних актів. 

Протягом 2021 року відкрилося 5 об’єктів сфери торгівлі (магазин з 
продажу м’ясних виробів «Салтівський м’ясокомбінат» ФОП Мартинюк С.А. 
площею 65 м2, магазин «Світ домашнього м’яса» ФОП Кривошея Р.В. площею 
70 м2, магазин «Продукти» ФОП Луценко В.В. площею 35 м2, ФОП Горкун 
А.В. заклад ресторанного господарства «Veterano Pizza» площею 82 м2, магазин 
«Бадьорий» ТОВ «Недлес» площею 75 м2). 

 
3. Інвестиційна діяльність 
Реалізовано інвестиційні проєкти: 
ТОВ «Будівельна компанія «Вегас Буд» - збудовано житловий будинок по 

провулку Новий, 1-а загальною площею будинку 18,91тис.м2; 
ТОВ «Градобуд-С» - збудовано багатоповерховий житловий будинок по 

вул. Банківська, 23 загальною площею 18,93 тис.м2; 
ПрАТ «Агробудмеханізація» - збудовано зблоковані будинки котеджного 

типу по вул. Польова, 1/1 загальною площею 4,5 тис.м2; 
ПрАТ «Агробудмеханізація» - багатоповерховий житловий будинок по              

пров. Старовокзальний, 4 загальною площею 992,2 кв.м2; 
ТОВ «Будліс-М» - багатоповерховий житловий будинок по                     

вул. Шевченка, 23 загальною площею 1,86 тис. м2; 
ТОВ «АТБ-торгстрой» - реконструкція митно-ліцензійного складу під 

торгово-офісний центр з добудовою торгівельного залу по вул. Броварська, 1а 
загальною площею 1,43 тис.м2, створено 42 нових робочих місця; 

ТОВ «Найс» - збудовано офісну будівлю по вул. Київський Шлях, 1/1 б 
загальною площею 83,3 кв.м; 

ТОВ «Бориспільтеплоенерго» - збудовано модульну котельню по            
вул. Котляревського, 1б у м. Борисполі, загальною площею 127,2 кв.м; 

ТОВ «Ласкор» - збудовано автомийку з шиномонтажем, магазином та 
адміністративними приміщеннями по вул. Привокзальна, 42; 

ТОВ «Автосервіс» - збудовано майданчик для розвороту та простою 
автобусів з диспетчерським пунктом і закладом громадського харчування по 
вул. Київський Шлях, 212 а; 

ТОВ «Інфрапоінт» - комплекс з виробництва дрібноштучних бетонних 
виробів по вул. Запорізька, 38; 

ТОВ «Чайка-Спецагро» - збудовано гараж по вул. Бандуристів, 2-д; 
ПП «Автосервіс» - збудовано базу для обслуговування, ремонту, стоянки 

автотранспорту по вул. Київський Шлях, 2-к; 
ПрАТ «БКБМ» - збудовано котельню по вул. Запорізька, 16 
На стадії впровадження знаходяться проєкти: 
на підприємствах: 

http://www.borispol-rada.gov.ua/
mailto:borispol@i.com.ua
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ТОВ «Українська Бургер Група» - будівництво підприємства харчової 
промисловості з переробки сільськогосподарської продукції по                         
вул. Завокзальна, 3, 30 робочих місць; 

ТОВ «Київський хлібопродукт» - будівництво млина, продуктивністю    
300 тон/добу та зерносховища, ємністю до 30 тис.тон по вул. Привокзальна, 40, 
30 робочих місць; 

ТОВ «Фармекс Груп» - реконструкція існуючого корпусу № 4 під 
виробництво м’яких лікарських форм (49 роб. місць); 

ТОВ «Лотос-Є» у 2021-2023 роках планує збудувати зерносушку. 
 
4. Зовнішньоекономічна діяльність 
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств громади здійснюється з 

такими країнами як Австрія, Велика Британія, Аргентина, Бельгія,  Білорусь, 
Болгарія Республіка Молдова, країни Балтики, Туреччина, Азербайджан, 
Казахстан, Грузія, Румунія, Чехія, Угорщина, Польща, Нідерланди, Норвегія, 
Китай,  Бельгія, Швеція, Німеччина, Італія, Франція, Чилі, Великобританія, 
Ісландія, країни Африки, Близького Сходу, Північної та Латинської Америки та 
ін.  

Підприємства-експортери: ПрАТ «Лантманнен Акса» (сухі сніданки в 
асортименті), ТОВ „Фірма Варіація” (пиломатеріали дуб, паркет дуб),           
ТОВ «Фармекс Груп» (лікарські засоби), Бориспільська філія ТОВ з ІІ 
«Проктер енд Гембл Україна» (засоби особистої гігієни), ПрАТ «ПентоПак» 
(поліамідна оболонка для ковбас), ТОВ "ПКФ "АРОЗА" (парфумерно-
косметична продукція), ТОВ «Купава - Укрторг» (автомобільні причепи, 
холодильні вітрини та шафи «Купава»). 

 
5. Фінансова самодостатність  
Бюджет Бориспільської міської територіальної громади за 2021 рік 

виконано на 106,1 % до уточнених показників. Доходи загального та 
спеціального фонду з урахуванням трансфертів склали 1109,2 млн грн.  

Видатки зведеного бюджету Бориспільської міської територіальної 
громади з урахуванням трансфертів виконані в сумі 1183,2 млн грн.  

Протягом 2021 року з державного бюджету надійшло 184,5  млн грн 
освітньої субвенції, яка використана в повному обсязі за цільовим 
призначенням.   

Реверсна дотація склала 39,8 млн грн. 
 
6. Соціальна сфера 
 
6.1. Ринок праці 
 Протягом 2021 року до Бориспільської міськрайонної філії Київського 

обласного центру зайнятості звернулося 1552 особи, з яких 1353 осіб були 

http://www.borispol-rada.gov.ua/
mailto:borispol@i.com.ua
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безробітними. Рівень зареєстрованого безробіття склав 0,6 %. Станом на 
01.01.22 у громаді нараховується 338 безробітних осіб. 

Протягом 2021 року в громаді створено біля 705 нових робочих місць, з 
них 152 місць створено юридичними особами, 553 фізичними особами-
підприємцями. Для розвитку й підтримки підприємницької ініціативи 
безробітних служба зайнятості здійснює комплекс заходів для тих, хто бажає 
започаткувати власну справу: проводить навчання основам підприємництва, 
складанню бізнес-планів. 

Протягом звітного періоду професійне навчання за направленням 
служби зайнятості проходили 57 осіб з числа безробітних. 

З метою сприяння незайнятим громадян у працевлаштуванні, службою 
зайнятості проводиться значна профорієнтаційна та профінформаційна робота. 
Профорієнтаційними послугами було охоплено 3364 особи. Для безробітних 
проведено 35 тренінгів на тему «Підготовка до співбесіди з роботодавцем», 36 
тренінгів на тему «Підготовка резюме», 38 майстер-класи «Сучасні джерела 
пошуку роботи», 128 інформаційних семінарів із загальних питань зайнятості, 
35 інформаційних вебінарів, 15 міні-ярмарок вакансій, 1 онлайн-ярмарок 
вакансій, 6 – семінарів для роботодавців.  

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника по 
громаді в 2021 році склала біля 15,0 тис. грн.  

Заборгованість з виплати заробітної плати на економічно-активних 
підприємствах відсутня. 

 
6.2. Соціальний захист населення 
Головним завданням виконавчого комітету міської ради є підтримка та 

соціальний захист тих верств населення громади, які найбільше того 
потребують. Соціальні видатки бюджету громади склали 44,9 млн грн.  

Житлові субсидії отримували 3458 сімей громади на суму 38,6 млн грн - 
кошти державного бюджету. 

В управлінні соціального захисту населення діє єдина технологія 
прийому громадян, які звертаються за призначенням усіх видів соціальної 
допомоги за принципом «єдиного соціального вікна». 

Діє проєкт «Соціальне таксі» (скористались 196 підопічних 
територіального центру, пенсіонерів з них 145 людей з особливими потребами). 

Діє Бориспільський міський територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг), який обслуговує 960 осіб. 

За кошти місцевого бюджету виконано капітальний ремонт покрівлі 
реабілітаційної установи для осіб з інвалідністю «Наш Дім» імені Валентини 
Бондаренко по вул. С. Камінського у м. Борисполі. Вартість ремонту 1718,1 
тис. грн.  

У звітному періоді в РУОІ «НАШ ДІМ» здійснено поточний ремонт 
огорожі на суму – 41,9 тис. грн, поточний ремонт санвузла на суму 34,6 тис. 
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грн. та надійшла благодійна допомога у натуральній формі у вигляді: постільної 
білизни на суму – 6,1 тис. грн, електробігової доріжки на суму 26,0 тис. грн, 
електрочайник, пароварка, блендер на загальну суму 5,2 тис. грн, миючі засоби 
на суму 38,9 тис.грн, принтер на суму 6,4 тис. грн. 

 Виконано капітальний ремонт кабінету Управління соціального захисту 
населення на суму 273,8 тис.грн. 

У Бориспільській міській територіальній громаді функціонує три дитячих 
будинки сімейного типу родини Ставцевих, де виховується 7 дітей, родини 
Соломах, де виховується 10 дітей-вихованців та родини Севрюкових, де 
виховується 9 дітей. 

Станом на 01.01.2022 бюджетні установи та комунальні підприємства не 
мають заборгованості по сплаті до ПФУ, заборгованість суб’єктів 
підприємницької діяльності - банкрутів по страхових внесках складає            
611,5 тис.грн. Заборгованість по відшкодуванню витрат на виплату та 
доставку пільгових пенсій становить 3740,0 тис.грн. Стан заборгованості 
розглядається на засіданнях постійної комісії по сплаті заборгованості до 
пенсійного фонду. 

Середній розмір пенсії станом на 01.01.2022 у громаді склав 4262,57 грн. 
Виплата пенсій проводиться своєчасно, відповідно до встановлених графіків. 
Заборгованість з виплати пенсій відсутня. 

 
6.3. Житлово-комунальне господарство 
Протягом звітного періоду комунальні підприємства громади 

безперебійно надавали житлово-комунальні послуги населенню, підприємствам 
та установам. 

Станом на 31.12.2021 у громаді діє 40 ОСББ, які обслуговують 
40 багатоквартирних будинків. 

У звітному періоді здійснено: 
виконано роботи з підтримання теплових мереж у робочому стані на 

суму 8468,6 тис грн, з них кошти місцевого бюджету 6385,9 тис.грн та власні 
кошти КПТМ «Бориспільтепломережа» 1987,9 тис. грн (виконано капітальний 
ремонт теплових мереж на суму 1341,4 тис.грн, поточний ремонт теплових 
мереж на суму 386,9 тис.грн, повірку газових лічильників та хімприладів на 
загальну суму 106,1 тис.грн, повірку, наладку та ремонт обладнання та заміну 
електроприладів на суму 113,1 тис.грн, за кошти місцевого бюджету придбано 
перетворювачі частоти на насоси рециркуляції на котельнях по вулицях Нижній 
Вал, 1 а, Володимира Момота, 42-б, Київський Шлях, 39 б, придбано 
перетворювач частоти на котельню по вул. Київський Шлях, 39б, виконано 
реконструкцію теплових мереж по вул. Франка, Нова ІІ, 2а, Нижній Вал, 1а,  
придбано труби та засувки сталеві, виконано поточні ремонти теплових мереж:  
ділянки теплових мереж від ТК 13 до ж/б №29 Петропавлівська від котельні по 
вул. Завокзальна, 5/1; ділянки теплових мереж від ТК 6 до ж/б №1 по              
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вул. Головатого від котельні по вул. Київський Шлях, 39; ділянки теплових 
мереж від ТК10 до ж/б №24 по вул. Київський Шлях від котельні по вул. 
Новопрорізна, 6а; ділянки теплових мереж від ТК 42 до ТК 44- ТК45 від 
котельні по вул. Нижній Вал, 1а; ділянки теплових мереж від ТК 42 до ТК 44- 
ТК45 від котельні по вул. Нижній Вал, 1а; ділянки теплових мереж ТК 21 до 
ж/б Соцмістечко, 291 від котельні по вул. Соцмістечко, 242, інші роботи). 

виконано роботи з водопостачання та водовідведення на суму             
2991,1 тис. грн, з них водопостачання – 1372,2 тис.грн, водовідведення –         
1156,5 тис.грн, іншим організаціям – 462,4 тис.грн. З місцевого бюджету на 
заходи з водопостачання та водовідведення спрямовано 4471,2 тис.грн, 
виконано обслуговування 17 бюветів міста, водопровідно-каналізаційних 
мереж закладів освіти на суму 157, 7 тис.грн; встановлено насосну станцію 
підвищеного тиску по вул. Головатого, 36а на суму 99,5 тис.грн, придбано нову 
техніку (екскаватор-навантажувач JCB 3CX SITEMASTER на суму 2298,0 
тис.грн та трактор Беларус-82,1 на суму 698,4 тис.грн, водопостачання для 
поливу території Книшового меморіально-паркового комплексу, виготовлено 
10 ПКД на реконструкцію, будівництво мереж водопостачання на загальну 
суму 784,0 тис.грн, розроблено технічне завдання для Технологічної схеми 
розробки ділянки родовища питних підземних вод на суму 39,1 тис.грн, 
замінено водопровідні мережі (20 м по вул. С. Оврашка, 30 м по вул. Дришляка, 
8-а, 75 м по вул. Завокзальна, 5, 100 м по вул. Сергія Камінського, 22 м по вул. 
Європейська, 3, 70 м по вул. Київський Шлях, 1-д ), здійснено монтаж 
водопроводу (50 м по вул. Київський Шлях, 2/2, 84 м по вул. Верхній Вал, у 
будинку для літніх людей у с. Любарці, 65 м по вул. Поповича, 10, 114 м у 
Соцмістечку, 55 м по вул. Багряна), змонтовано дощову каналізацію (48 м по 
вул. Чумацька, 2а), змонтовано каналізаційну мережу (17 м для музичної школи 
по вул. Головатого, 52, 12 м по вул. Бежівка, 5, 17 м по вул. Київський Шлях, 
78, 53 м по вул. Франка, 21).  

Комунальними підприємствами «УМКП-1» та «ЖРЕУ» обслуговується 
221 житловий будинок площею 610,9 тис. м2. 

КП «УМКП-1» та КП «ЖРЕУ» у звітному періоді надавали послуги з 
управління, яка полягала в забезпеченні належних умов проживання і 
задоволення господарсько-побутових потреб мешканців будинків шляхом 
утримання і ремонту спільного майна будинку та його прибудинкової території, 
відповідно до встановленої ціни на послугу з управління в повному обсязі. 

КП «УМКП – 1» надало послуги за рахунок надходжень оплати за 
послугу з управління на суму 21,5 млн грн (технічне обслуговування 
внутрішньобудинкових систем на суму 3,2 млн грн; технічне обслуговування 
ліфтів та обслуговування систем диспетчеризації на суму 4,6 млн грн, 
обслуговування димових та вентиляційних каналів на суму 192,5 тис. грн, 
поточний ремонт конструктивних елементів на суму 3,3 млн грн, прибирання 
прибудинкової території, приміщень загального користування, карантинні 
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заходи по запобіганню поширення вірусу гострої респіраторної хвороби, 
спричиненої коронавірусом 2019-nCOV (COVID-19) – оброблені деззасобами 
всі лавочки та дитячі майданчики на прибудинкових територіях біля житлових 
будинків на загальну суму 8,5 млн грн, придбання електричної енергії для 
освітлення місць загального користування, живлення ліфтів на суму 1,6 млн 
грн, інші роботи). Виконано роботи та надано послуги за кошти місцевого 
бюджету на загальну суму 558,0 тис.грн (поточні ремонти кабінетів 
приміщення виконавчого комітету та приміщень служб, управлінь на суму 
188,5 тис.грн, поточний ремонт електрощитової ЗОШ № 1 імені Юрія 
Головатого на суму 46,2 тис.грн, поточний ремонт зовнішньої електромережі 
ЗОШ № 3 по вул. Глибоцька, 122 на суму 24,2 тис.грн, поточний ремонт 
системи опалення Центру туризму та краєзнавства і ДНЗ «Світлячок» на суму 
52,5 тис.грн, ремонт санвузлів, холу, системи теплопостачання приміщення 
кінотеатру «Європа» по вул. Київський Шлях, 71 на загальну суму 45,3 тис.грн, 
поточний ремонт теплопункту  ДНЗ «Колосочок» по вул. Глибоцька, 83 А в       
м. Бориспіль на суму 49,6 тис.грн). 

КП «ЖРЕУ» надало послуги за рахунок надходжень оплати за послугу з 
управління на суму 20,6 млн грн, з них (прибирання прибудинкової території, 
приміщень загального користування, підвалів та технічних поверхів на суму    
9,5 млн грн, технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем на суму 
4,7 млн грн, обслуговування систем диспетчеризації на суму 3,3 млн грн, 
обслуговування димових та вентиляційних каналів на суму 344,0 тис.грн, 
поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та 
елементів зовнішнього упорядження на суму 1170,0 тис.грн, технічне 
обслуговування ліфтів на суму 561,0 тис.грн, придбання електричної енергії для 
освітлення місць загального користування на суму 978,0 тис.грн, інші роботи). 
КП «ЖРЕУ» за кошти госпрозрахункових підприємств виконувалися роботи та 
надавалися послуги на загальну суму 1 375,3 тис. грн (очищення доріг від 
снігових наметів на суму 131,2 тис.грн, поточні ремонти доріг, прибудинкових 
територій, прибирання території громади, ремонт покрівлі по вул. Вокзальна, 
67та інші роботи на загальну суму 1244,1 тис.грн). За кошти міського бюджету 
на загальну суму 4504,4 тис.грн виконувалися роботи з поточного ремонту 
доріг, тротуарів, пішохідних переходів, майданчиків для зупинки 
автотранспорту, сміттєвих майданчиків, тощо.  

 
6.4. Будівельна діяльність 
Протягом 2021 року введено в експлуатацію 84,5 тис.м2 житла, з них: 
39,3 тис.м2  -  індивідуальне житлове будівництво; 
45,2 тис.м2 – багатоквартирне житлове будівництво. 
Уведено в експлуатацію: 
житловий будинок по провулку Новий, 1а загальною площею будинку 

18,91тис.м2, ТОВ «Будівельна компанія «Вегас Буд»; 
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житловий будинок по вул. Банківська, 23 загальною площею 18,93 тис.м2, 
ТОВ «Градобуд-С»; 

зблоковані будинки котеджного типу по вул. Польова, 1/1, загальною 
площею 4,51 тис.м2, ПрАТ «Агробудмеханізація»; 

багатоповерховий житловий будинок по пров. Старовокзальний, 4, 
загальною площею 992,2 кв.м2, ПрАТ «Агробудмеханізація»; 

багатоповерховий житловий будинок по вул. Шевченка, 23 загальною 
площею 1,86 тис. м2 , ТОВ «Будліс-М». 

 
6.5. Містобудівна діяльність 

Затверджено Програму розробки містобудівної документації 
Бориспільської міської територіальної громади на 2021-2023 роки. Програма 
передбачає виконання топографо-геодезичного знімання території в межах 
населених пунктів Бориспільської міської територіальної громади, розробку 
комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, 
розробка генерального плану з планом зонування території м. Бориспіль.  

 
7. Надання адміністративних послуг 

Центр надання адміністративних послуг в м. Борисполі функціонує з 
січня 2013 року, який працює 5 днів на тиждень з 8 годинним робочим днем, 
без перерви на обід. 

У зв’язку із створенням Бориспільської міської територіальної громади та 
з метою вільного доступу сільського населення громади до адміністративних 
послуг, рішенням міської ради від 23 лютого 2021 року № 186-6-VIII «Про 
створення віддалених робочих місць адміністраторів Центру надання 
адміністративних послуг» утворені віддалені робочі місця адміністраторів у 
старостинських округах у селах Глибоке, Іванків, Кучаків, Любарці, Рогозів та 
Сеньківка. 

Рішенням міської ради від 25.05.2021 № 492-10-VIIІ актуалізовано 
перелік адміністративних послуг, що надаються через Центр надання 
адміністративних послуг відповідно до інформаційного он-лайн порталу Дія 
(Гід з державних послуг).  Центром за 2021 рік надавалось 116 видів 
адміністративних послуг, у тому числі 25 послуг дозвільного характеру та 
декларацій, 50 видів – послуги територіальних органів виконавчої влади, 66 – 
органів місцевого самоврядування.  

За 2021 рік Центром надання адміністративних послуг надано 9000 
послуг.  

Центр підключений до Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно, наявне обладнання для зчитування паспортів у формі ID-карток (ID-
reader) та обслуговування нечуючих людей. Із 2019 року ЦНАП має сторінку у 
соціальній мережі Facebook де здійснюється інформаційно-роз’яснювальна 

http://www.borispol-rada.gov.ua/
mailto:borispol@i.com.ua


  
 

_____________________________________________________________________________________________ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл. 
www.borispol-rada.gov.ua E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua  тел. 6-02-35 

Про підсумки соціально-економічного розвитку за 2021 рік 
 ст. 10 з 20 

робота та надання консультацій. ЦНАП облаштований кімнатою для 
відпочинку батьків та дітей, наявне обладнання для обслуговування нечуючих. 

Із вересня 2021 року Центр підключив послугу «Дія. Шерінг» та 
отримали статичні QR коди для шерінгу цифрових  документів.  

Проблемою надання адміністративних послуг у місті залишається 
відсутність приміщення для розміщення Центру, так як частину приміщення 
Бориспільської міської ради використовує Бориспільський міськрайонний суд.  

 
8. Гуманітарна сфера 
8.1. Освіта 
У Бориспільській міській територіальній громаді функціонує 19 

комунальних закладів дошкільної освіти (3727 дітей), 15 комунальних закладів 
загальної середньої освіти (11 906 учнів), 4 заклади позашкільної освіти (4295 
учнів) та Інклюзивно-ресурсний. Освітні послуги надають також 4  приватні 
заклади дошкільної освіти, що мають ліцензії на діяльність з наданням освітніх 
послуг: ТОВ «Школа Акцент», ТОВ «Бориспільська приватна гімназія «Спрінг 
АП», цент Центр розвитку дитини «Грінрайс Кідс», навчально-розважальний 
дитячий клуб «Дружба».  

Затверджено Програму розвитку системи освіти Бориспільської міської 
територіальної громади на 2021-2023 роки. 

На утримання мережі галузі освіти використано 520,1 млн грн.  
Триває будівництво нового дошкільного навчального закладу, 

вул. Володимира Момота, 46-А з проєктною потужністю на 165 місць. 
Орієнтовна вартість будівництва 115,6 млн грн, освоєно 60,0 млн грн, з них    
33,0 млн грн у 2021 році.  

Виконано поточні ремонти на загальну суму 10,3 млн грн (ДНЗ № 1 – 
ремонт запасних виходів, ремонт каналізаційного колодязя, ремонт газових 
приладів, ремонт ганків та вхідних груп (284,5 тис. грн), ДНЗ «Світлячок» 
ремонт електропостачання в групах (7,3 тис.грн), ДНЗ «Берегиня» - поточний 
ремонт даху та опалення (18,2 тис.грн), ЗОШ № 3 – ремонт зовнішньої 
електромережі, ремонт підлоги 2-го поверху, поточний ремонт овочесховища 
(303,1 тис грн), ЗОШ № 6 – ремонт електропостачання харчоблоку з 
підключенням обладнання, ремонт каналізації овочесховища, ремонт 
електропостачання та каналізації харчоблоку, ремонт кабінету інформатики, 
ремонт електропостачання комп’ютерного класу, поточний ремонт внутрішніх 
приміщень (183,7 тис.грн), ЗОШ № 7 – ремонт каналізації харчоблоку, ремонт 
електропостачання ІІ поверху, ремонт електропостачання комп’ютерного класу 
та коридору, поточний ремонт даху над спортзалом, ремонт обладнання 
харчоблоку (117,5 тис.грн), ремонт коридору ІІ поверху НВК ім. К. Могилка 
(300,0 тис.грн), ЗОШ с. Рогозів – вогнезахисна обробка стін спортзалу, 
поточний ремонт підлоги (5 класів) (334,1 тис.грн), виготовлення ПКД та 
монтаж блискавкозахисту у ДНЗ с. Любарці та с. Глибоке (286,9,0 тис.грн), 
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виготовлення ПКД та монтаж блискавкозахисту у ЗОШ с. Любарці, с. Кучаків, 
с. Рогозів, с. Іванків (1075,9 тис.грн), встановлення системи пожежної 
сигналізації та оповіщення про пожежу (завершення 2020 року) ліцею, гімназії, 
ЗОШ № 3 на загальну суму 1599,8 тис.грн та інше). 

Придбано обладнання для закладів освіти на загальну 13,2 млн грн 
(радіотелефон, праска для ДНЗ № 1 на суму 4,7 тис.грн; тример електричний, 
ламінатор, принтер, шуруповерт-дрель, електрокомфорки для ДНЗ № 3 на суму 
27,24 тис.грн; бойлер, холодильник, електрична комфорка для ДНЗ «Веселка» 
на суму 10,2 тис.грн;  електрокомфорки, шланг поливний, жалюзі для ДНЗ 
«Світлячок» – 19,8 тис.грн; стелаж з полицями, шуруповерт для ДНЗ 
«Колосочок» на суму 12,5 тис.грн; м’який інвентар, посуд, меблі для всіх ДНЗ 
на суму 794,3 тис.грн, ракетки, бадмінтон, м’яч, тенісний стіл, лінолеум для 
НВК «Гімназія «Перспектива» на загальну суму 57,9 тис.грн, веб-камери та 
колонки, електросушарки, меблі, посуд, спецодяг для усіх ЗОШ на суму       
772,8 тис.грн та інше). 

Завершено капітальні ремонти: 
пральні дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Колосочок» в       

м. Бориспіль на суму 130,0 тис.грн; 
тротуару в ЗОШ с. Іванків на суму 179,5 тис.грн; 
виготовлено ПКД та встановлено вузол обліку теплової енергії ДНЗ № 3 у 

м. Бориспіль на суму 98,7 тис.грн; 
виготовлено ПКД та встановлено вузли обліку теплової енергії у ДНЗ 

міста Борисполя  «Колосочок» на суму 98,9 тис.грн, «Світлячок» на суму 98,8 
тис.грн, «Берегиня» на суму 99,0 тис.грн; 

огорожі, воріт та хвіртки у ДНЗ «Колосок» с. Глибоке на суму 298,9 
тис.грн; 

ремонт внутрішніх приміщень ДНЗ «Малятко» с. Сеньківка на суму 288,3 
тис.грн; 

виготовлено ПКД на капітальний ремонт огорожі Сеньківської ЗОШ на 
суму 49,9 тис.грн; 

внутрішніх інженерних мереж ДЮСШ на суму 280,2 тис.грн. 
цоколю, вимощення та благоустрою території Бориспільської НВК 

«Ліцей «Дизайн-освіта» імені П. Чубинського по вул. Головатого, 32 а в             
м. Борисполі на суму 7,9 млн грн; 

спорткомплексу Бориспільського навчально-виховного комплексу «Ліцей 
«Дизайн-освіта» імені Павла Чубинського – спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів» Бориспільської міської ради по вул. Головатого, 32-а у м. Борисполі 
на суму 760,3 тис.грн; 

електрощитової ЗОШ № 3 по вул. Глибоцька, 122 в на суму 49,2 тис.грн; 
спортзалу ЗОШ № 7 по вул. М. Калмикова, 7 на суму 4,8 млн грн; 
вузла обліку теплової енергії Бориспільської ЗОШ № 7 по вул. М. 

Калмикова, 7 на суму 119,7 тис.грн; 
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тротуарного покриття вхідної групи Бориспільської ЗОШ № 8 вартістю  
1,1 млн грн; 

санвузлів ЗОШ № 8 по вул. Соборна, 3 у м. Борисполі на суму               
49,7 тис.грн та вузла обліку теплової енергії на суму 108,9 тис.грн; 

санвузлів шкіл громади: 
- Рогозівської школи по вул. Центральна, 101 на суму 292,0 тис.грн; 
- Кучаківської школи по вул. Гетьмана Івана Сулими на суму 299,0 

тис.грн;  
каналізації Сеньківської ЗОШ по вул. Миру, 11а в с. Сеньківка на суму 

67,5 тис.грн та системи опалення на суму 262,0 тис.грн;  
цоколю та водостічної системи ДНЗ ясла-садок «Росинка» по                 

вул. Лютнева, 14, м. Бориспіль. Вартість ремонту 1,4 млн грн. Виконано ремонт 
коридору на І поверсі ДНЗ «Росинка» на суму 292,0 тис.грн; 

вентиляції овочесховища ДНЗ (ясла-садок) «Теремок» по вул. Михайла 
Калмикова, 8 в м. Борисполі на суму 49,0 тис.грн; 

реконструкція вузла обліку газу ДНЗ № 1 (ясла-садок) комбінованого 
типу по вул. Лермонтова, 4 у м. Борисполі на суму 126,4 тис.грн; 

реконструкція вузла обліку газу ДНЗ № 2 (ясла-садок) комбінованого 
типу по вул. Соцмістечко, 227 у м. Борисполі на суму 90,2 тис.грн; 

воріт, огорожі та майданчика для сміття ДНЗ № 2 у Соцмістечку, 227 у              
м. Борисполі на суму 49,0 тис.грн; 

овочесховища ДНЗ № 3 по вул. Гришинська, 1 у м. Борисполі на суму 
213,2 тис.грн; 

павільйонів ДНЗ ясла-садок «Веселка» по вул. Лермонтова, 22а у              
м. Борисполі на суму 163,9 тис.грн; 

каналізаційної системи у підвалі та санвузлів (влаштування перегородок, 
заміна сантехніки) ДНЗ (ясла-садок) «Берегиня» по вул. Скіфська, 21 в               
м. Борисполі на суму 46,0 тис.грн; 

витяжки Кучаківського закладу дошкільної освіти «Журавлик» (ясла-
садок) по вул. Пащенкових, 18а, с. Кучаків на суму 49,9 тис.грн; 

огорожі ДНЗ «Сонечко» по вул. Шевченка, 2а у м. Борисполі на суму 
226,4 тис.грн; 

дитячої групи ДНЗ «Світлячок» по вул. Френкеля, 8 у м. Борисполі на 
суму 296 тис.грн та капітальний ремонт огорожі та воріт на суму 299 тис.грн; 

покриття на майданчиках ДНЗ «Віночок» по вул. Привокзальна, 14 а у     
м. Борисполі на суму 293,8 тис.грн; 

павільйону ДНЗ «Журавонька» по вул. Полтавська, 28, м. Борисполя на 
суму 299,9 тис.грн; 

системи опалення в Любарецькому ДНЗ «Сонечко» по вул. Лесі 
Українки, 1 у с. Любарці на суму 1,1 млн грн; 

огорожі Рогозівського ДНЗ (ясла-садок) «Сонечко» по вул. Вітчизняна, 2 
в с. Рогозів на суму 861,8 тис.грн; 
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реконструкція спортивного майданчику у мультифункціональний 
майданчики для занять ігровими видами спорту на території Кучаківської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів імені Гетьмана Івана Сулими на суму 2,3 млн грн; 

Триває капітальний ремонт: 
ігрового майданчика у Бориспільському НВК «Гімназія «Перспектива» - 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів імені Володимира Мономаха по                
вул. Київський Шлях, 97-а в м. Борисполі на суму 915,0 тис.грн; 

реконструкція спортивних майданчиків у мультифункціональні 
майданчики для занять ігровими видами спорту на території: 

- Бориспільської ЗОШ № 6 на суму 2,8 млн грн; 
- Бориспільської ЗОШ № 3 на суму 2,8 млн грн; 
будівництво мультифункціонального майданчика зі поліуретановим 

покриттям по вул. Центральна, 7-в у с. Іванків вартістю 1,6 млн грн.  
санвузлів НВК «Гімназія «Перспектива» - загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів імені Володимира Мономаха по вул. Київський Шлях, 97-а в м. 
Борисполі на суму 3,5 млн грн; 

асфальтобетонного покриття Бориспільської ЗОШ № 3 на суму 3,5 млн 
грн, з них освоїно 1,9 млн грн; 

зовнішніх електричних мереж на території Бориспільської ЗОШ № 3 по 
вул. Глибоцька, 122 у м. Борисполі на суму 128,0 тис.грн; 

футбольного поля Сеньківської ЗОШ І-ІІІ ступенів на суму 2,4 млн грн; 
Виготовлено проєктно-кошторисну документацію на суму 498,2 тис.грн 

на реконструкцію ДНЗ № 51 по вул. Привокзальна, 3-в у м. Борисполі. 
 
8.2. Охорона здоров’я  
Видатки на охорону здоров’я у 2021 році склали 96,4 млн грн, в тому 

числі 70,1 млн грн – кошти місцевого бюджету, 10,3 млн грн – кошти 
державного бюджету (субвенція на інсулін та придбання обладнання для КНП 
«ББЛІЛ»), 11,7 млн грн – кошти обласного бюджету (субвенція на 
реконструкцію будівлі АЗПСМ в селах Рогозів і Сеньківка та на пільгове 
медичне обслуговування осіб, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС) та 4,3 
млн грн – кошти медичної субвенції (кошти від інших ОТГ на утримання 
об’єкту спільної власності КНП «ББЛІЛ»). 

На території Бориспільської міської територіальної громади діють 4 
заклади охорони здоров’я, засновником яких є Бориспільська міська рада: 

КНП “Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної 
допомоги”; 

КНП “Бориспільський стоматологічний центр”; 
КНП “Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування”; 
КП «Бориспільська центральна аптека № 24». 
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З 1 червня 2021 року до складу КНП «Бориспільський міський центр 
первинної медико-санітарної допомоги» увійшли 6 амбулаторій та 2 ФАПи, які 
розташовані в селах Бориспільської міської територіальної громади. 
У КНП «Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної 
допомоги» діють 12 АЗПСМ та 2 ФАПи на підприємствах. 

На розвиток та підтримку КНП «БМЦПМСД» 2021 році використано 
7 139,8 тис.грн, з них: 

683,4 тис. грн – на капітальний ремонт АЗПСМ №5 (м.Бориспіль, 
вул.Гагаріна,1); 

2826,5 тис. грн – на закупівлю обладнання, у тому числі для амбулаторій, 
які розташовані в селах громади (серверів, моніторів, принтерів, ДБЖ, 
кондиціонерів, генераторів, біохімічних експрес-аналізаторів, аналізаторів сечі 
та гематологічних аналізаторів, комп’ютерів); 

849,7 тис. грн – на заходи по боротьбі з коронавірусною інфекцією 
COVID-19 (швидкі тести, медичний інвентар, дезінфікуючі засоби, засоби 
індивідуального захисту); 

1165,0 тис. грн – на оплату комунальних послуг; 
758,2 тис. грн на матеріальне стимулювання працівників, задіяних для 

роботи в центрі вакцинації населення у вихідні та святкові дні; 
857,0 тис. грн на придбання інвентаря, поточний ремонт кабінету по       

вул. Київський Шлях, 24, підготовку амбулаторій до опалювального сезону, 
монтаж системи комп’ютерної мережі в с. Іванків, придбання програмного 
забезпечення. 

На розвиток та підтримку КНП “Бориспільська багатопрофільна 
лікарня інтенсивного лікування” використано 60790,9 тис. грн, у тому 
числі з міського бюджету 49517,9 тис. грн, коштів інших ОТГ на 
утримання КНП «ББЛІЛ» - 4278,3 тис. грн, коштів державного бюджету – 
6994,7 тис. грн. 

За рахунок коштів державного бюджету придбане обладнання, у тому 
числі: 

1349,0 тис. грн - апарат штучної вентиляції легень; 
1265,6 тис. грн – консоль сталева медична з подвійним монітором для 

відділення анестезіології; 
4380,1 тис. грн – операційні столи 2 шт. для операційного блоку. 
Також за 2021 рік на оплату енергоносіїв, проведення капітальних 

ремонтів та зміцнення матеріально-технічної бази КНП «ББЛІЛ» витрачено: 
28289,5 тис. грн коштів загального фонду, у тому числі: 
14055,3 тис. грн на оплату енергоносіїв, з них 9777,0 тис. грн з міського 

бюджету та 4278,3 тис. грн кошти інших ОТГ; 
1642,3 тис грн - на засоби по боротьбі з COVID-19 (придбані експрес-

тести для діагностики коронавірусної хвороби, кисень медичний, медичні  
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препарати, лабораторний посуд, м’який інвентар для облаштування 
«ковідного» відділення, дезінфікуючі засоби); 

6238,6 тис.грн, у тому числі 5448,6 тис. грн на матеріальне стимулювання 
медичного персоналу, 790,0 тис. грн на виплату та доставку пенсій, 
призначених на пільгових умовах для покриття заборгованості перед 
Бориспільським об’єднаним управлінням ПФУ; 

6353,3 тис. грн – на інші поточні витрати, з них 3894,5 тис. грн на 
придбання медикаментів, 115,5 тис. грн поточний ремонт адмінкорпусу, 183,0 
тис. грн на  технічне обстеження пологового відділення, 575,2 тис. грн 
програма візуалізації зсувної хвилі та випробування рентгенапарату, 184,4 
тис.грн – ремонт медичного обладнання, 99,4 тис. грн на придбання алкотестів 
та проведення досліджень та інші витрати. 

25506,7 тис. грн коштів спеціального фонду, з них: 
15054,8 тис. грн. на капітальний ремонт частини приміщень лікувального 

корпусу КНП «ББЛІЛ» (операційний блок та хірургічне відділення); 
3731,9 тис. грн на капітальний ремонт приміщень терапевтичного 

відділення; 
1241,2 тис.  грн на капітальний ремонт (заміна) ліфта; 
246,9 тис грн. на капітальний ремонт системи вентиляції рентгенкабінету; 
4872,1 тис. грн - на придбання обладнання (придбані комплекс 

електроенцефалографічний, апарат «Нейро-ЕМГ-мікро», стабілізатори напруги, 
моноблок Lenovo, ДБЖ, холодильники, кондиціонери, ліжка медичні ); 

302,9 тис. грн - на реконструкцію системи киснепостачання; 
56,9 тис. грн –на виготовлення ПКД на реконструкцію кисневої магістралі 

КНП «ББЛІЛ» та виготовлення ПКД на капітальний ремонт покрівлі 
операційного блоку. 

На розвиток та підтримку КНП “Бориспільський стоматологічний 
центр” використано 569,5 тис.грн: 

109,4 тис. грн – на поточний ремонт кабінету для розміщення 
діагностичного обладнання; 

108,7 тис. грн - на придбання медичної інформаційної системи 
«Здорова нація»; 
35,0 тис.грн - на придбання вакуумного твістера; 
11,1 тис. грн - на придбання медичного інвентаря; 
305,3 тис. грн - на оплату комунальних послуг. 

Видатки на утримання амбулаторій та ФАП КНП «Бориспільський 
районний центр первинної медико-санітарної допомоги» (комунальні послуги) 
на суму 316,6 тис.грн. 

Безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів окремим 
категоріям жителів громади та безкоштовне зубопротезування на суму          
13079,2 тис. грн (з них 3314,1 тис. грн – кошти державного бюджету, 1375,2 
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тис. грн – кошти обласного бюджету та 8389,9 тис. грн – кошти місцевого 
бюджету): 

6738,4 тис. грн – на безкоштовні ліки для окремих груп населення (кошти 
міського бюджету), з них 1620,5 тис. грн допомога хворим, що мають супутні 
хвороби при гемодіалізі; 

4013,4 тис. грн - на забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет, з 
них: 699,3 тис. грн – кошти міського бюджету; 3314,1 тис. грн – кошти 
державного бюджету; 

372,6 тис. грн – на забезпечення виробами медичного призначення дітей з 
інвалідністю по цукровому діабету І типу (кошти міського бюджету); 

200,0 тис. грн – на забезпечення медичними виробами осіб з інвалідністю; 
1375,2 тис. грн – на пільгове забезпечення лікарськими засобами та 

безкоштовне зубопротезування осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС 
(субвенція з обласного бюджету); 

350,0 тис. грн – на стоматологічні послуги учасникам АТО/ООС (послуги 
отримали 65 осіб); 

9,2 тис. грн на одноразове відшкодування вартості лікарських засобів для 
учасників АТО/ООС (звернулися і отримали послуги 2 особи); 

20,4 тис. грн відшкодування вартості обстежень на КТ. 
Основним виконавцем вищевказаних соціальних програм щодо 

забезпечення населення громади лікарськими засобами на безкоштовній та 
пільговій основі в 2021 році було КП «Бориспільська центральна аптека 
№24». Крім того, підприємство в рамках Урядової програми «Доступні ліки» 
забезпечило лікарськими засобами пацієнтів, хворих на серцево-судинні 
захворювання, бронхіальну астму, цукровий діабет другого типу, 
інсулінозалежних, хворих на епілепсію та розлади психіки на загальну суму 
2249,8 тис. грн, яку відшкодовано з державного бюджету згідно договорів з 
Національною службою здоров’я України. 
 Через УКБ міської ради використано за 2021 рік 14528,4 тис. грн на 
виготовлення ПКД, капітальний ремонт та реконструкцію приміщень АЗПСМ в 
селах Бориспільської МТГ, у тому числі 10371,6 тис. грн субвенції з обласного 
бюджету та 4156,8 тис. грн з місцевого бюджету.  

За рахунок коштів місцевого бюджету: 
1189,5 тис. грн - виготовлена ПКД та виконані роботи по капітальному 

ремонту вхідної групи та санвузлів АЗПСМ в селах Іванків, Любарці, Глибоке, 
Кучаків (з метою виконання  вимог державних будівельних норм і правил щодо 
інклюзивності будівель і споруд); 

744,5 тис грн – виготовлена ПКД на капітальний ремонт приміщень 
АЗПСМ в с.Кучаків, Любарці, Сеньківка; 

1466,5 тис. грн – виконаний капітальний ремонт приміщень 
Бориспільської станції екстреної медичної допомоги; 
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756,3 тис. грн – виготовлення ПКД на будівництво пологового та 
лікувального відділення по вул. Котляревського,1 в м.Бориспіль. 

За рахунок субвенції з обласного бюджету: 
8178,6 тис. грн – розпочаті роботи по реконструкції будівлі Рогозівської 

амбулаторії ЗПСМ; 
2193,0 тис. грн - розпочаті роботи по реконструкції АЗПСМ в 

с.Сеньківка. 
З метою недопущення подальшого зростання захворюваності на 

коронавірусну інфекцію COVID-19 з 25 лютого 2021 року триває процес 
вакцинації населення від COVID-19. У Бориспільській міській територіальній 
громаді сформована мережа пунктів вакцинації на базі АЗПСМ КНП 
«Бориспільський МЦПМСД» , КНП «ББЛІЛ» та ТОВ «АПТЕКА.194». Також 
щоденно працює центр масової вакцинації населення за адресою: м. Бориспіль, 
вул. Київський Шлях, 71. Станом на 01.01.2022 проведено 83697 щеплень, з них 
43028 осіб першою дозою вакцини (65 % дорослого населення громади) та 
40665 осіб  – двома дозами (61,4% дорослого населення).  
 

8.3. Культура 
На утримання мережі закладів культури з місцевого бюджету 

використано 28,7 млн грн. 
Протягом звітного періоду за кошти місцевого бюджету придбано 

приладдя для закладів культури на суму 1 460,0 тис.грн (вишиті сорочки, 
бібліотечні формуляри, мікрофони, бандури, синтезатори та електричне піаніно 
костюми, картини для музею, 2 палатки та інше). 

Виконано роботи на суму 931,71 тис.грн, з них: 
у музичній школі: 
49,4 тис.грн – поточний ремонт музичних класів у с. Іванків; 
10,0 тис.грн – ремонт музичних інструментів; 
20,9 тис. грн – ремонт системи водовідведення в музичній школі; 
125,5 тис.грн – капремонт санвузлів; 
139,1 тис.грн – капремонт системи опалення; 
У бібліотеках: 
45,0 тис.грн – ремонт ганку центральної бібліотеки; 
32,2 тис.грн – ремонт класів у с. Іванків; 
 
у музеї: 
24,9 тис.грн – заміна вікон у приміщенні музею «Бориспіль Сучасний»; 
49,8 тис.грн – капремонт системи опалення; 
 
у будинках культури: 
18,9 тис.грн – виготовлено проєкти на встановлення вузлів обліку тепла 

Сеньківського та Іванківського будинків культури; 
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191,7 тис.грн – встановлення вузлів обліку тепла Сеньківського та 
Іванківського будинків культури; 

88,7 тис.грн – поточний ремонт підвалу будинку культури; 
49,4 тис.грн – ремонт електромережі с. Сеньківка; 
48,5 тис.грн – монтаж освітлення сцени міського будинку культури; 
37,5 тис.грн – ремонт сходів приміщення по вул. Київський Шлях, 71. 
Виконано капітальний ремонт покрівлі та приміщення міського Будинку 

культури по вул. Сергія Оврашка, 1 на суму1,8 млн грн.  
У муніципальному театрі «Березіль» відбулося 56 вистав. 
Учні та викладачі Бориспільської дитячої музичної школи імені Лариси 

Остапенко взяли участь у 55 конкурсах Всеукраїнського та міжнародного рівнів 
та здобули 160 призових місць. 

У Бориспільському державному історичному музеї, відділі «Сучасний 
Бориспіль» та Іванківському краєзнавчому музеї відбулися 243 екскурсії, 33 
виставок. 

У Бориспільській публічній бібліотеці налічується 14,7 тис.читачів, з них 
5,3 тис. дітей. Книговидача склала 177,4 тис.екземплярів. 

 
8.4. Фізична культура та спорт 
На спортивну галузь громади використано 29,0 млн грн. 
Команди та спортсмени м. Бориспіль взяли участь у Чемпіонаті України з 

армспорту (7,8 тис. грн); Чемпіонаті України з гирьового спорту 5,0 тис.грн; 
Чемпіонаті Київської області з гирьового спорту (1,1 тис.грн); чемпіонаті 
Київської області з волейболу (3,9 тис.грн), відкритому Всеукраїнському 
турнірі з волейболу (25,0 тис.грн), у Чемпіонаті Киїської області з футзалу   
(32,8 тис.грн), участь у кубку Київської області з футболу серед юнаків         
(48,9 тис.грн), чемпіонаті Бориспільщини з футболу 22 тури (239,5 тис.грн). 
Відбулося 57 міських змагань на суму 553,7 тис.грн та обласний спортивно-
масовий захід «Олімпійський день-2021». 

Виконано ремонти та придбано спортивний інвентар на загальну суму 
860,3 тис.грн, у тому числі: 

придбано баскетбольні щити на суму 46,0 тис. грн, арку «Старт-Фініш» 
на суму 26,0 тис. грн, дезінфікуючі засоби – 5,9 тис.грн, спортінвентар на суму 
153, 9 тис. грн, спортивну форму на суму 27,5 тис. грн, тентове накриття для 
глядацького сектору стадіону «Колос» на суму 64,3 тис.грн, елементи для 
скейтового майданчика  на суму 256,0 тис. грн, світлодіодні елементи на суму 
150,4 тис.грн; 

виконано поточні ремонти огорожі баскетбольного майданчика на суму 
45,6 тис.грн, наливного покриття баскетбольного майданчика на суму             
49,5 тис.грн. Встановлено охоронну систему спортивної зали с. Лебедин на 
суму 35,1 тис.грн.  
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Виконано капітальні ремонти у Бориспільської ДЮСШ по вул. 1 Травня, 
4 у м. Борисполі: 

внутрішніх приміщень школи на суму 861,3 тис.грн; 
санвузлів на суму 251,6 тис.грн. 
8.5. Туризм 
Функціонує Бориспільський міський центр туризму та краєзнавства 

учнівської молоді (ЦТТК). 
Вихованці ЦТТК є активними учасниками та переможцями і призерами 

Всеукраїнських, міжнародних спортивних змагань, обласних семінарів, 
конкурсів. 

8.6. Молодіжна політика та національно-патріотичне виховання 
Національно-патріотичне виховання в закладах освіти Бориспільської 

міської громади реалізується відповідно до плану заходів з національно-
патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в закладах освіти Київської 
області на 2020-2025 роки, затвердженого наказом департаменту освіти і науки 
Київської обласної державної адміністрації від 12.08.2020 № 147. 

Аналіз роботи засвідчив, що у освітньому середовищі громади створено 
комплексну систему національно-патріотичного виховання щодо формування у 
молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові 
до Батьківщини, готовності до виконання громадянського і конституційного 
обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, 
сприяння становленню її як правової, демократичної, соціальної держави. 

У 2021 році у закладах освіти проведено більше 300 просвітницьких та 
виховних, тематичних заходів, присвячених героїчним подвигам українських 
воїнів, боротьбі за територіальну цілісність і незалежність України та заходів з 
нагоди пям’ятних дат.  

Вихованці Будинку дитячої та юнацької творчості «Дивоцвіт», 
Бориспільського міського центру технічної творчості «Евріка», 
Бориспільського міського центру туризму та краєзнавства взяли активну участь 
в обласному етапі Всеукраїнської онлайн-фотовиставки «Україна – це ми!». 
Робота Лади Чепілко, вихованки гуртка «Народознавство» Бориспільського 
центру туризму та краєзнавства учнівської молоді отримала та направлена для 
участі у Всеукраїнському етапі конкурсу. 

У закладах загальної середньої освіти проведено міський етап 
Всеукраїнського заочного конкурсу звітів про роботу роїв Всеукраїнської 
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»(«Джура») для молодшої 
вікової категорії. На конкурс подали роботи 9 закладів освіти. Перемогу здобув 
рій Бориспільської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3.  

На території Кучаківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені 
гетьмана Івана Сулими з нагоди Дня захисників та захисниць України та Дня 
Українського козацтва відбулася гра-квест «Патріоти напоготові» для лідерів 
учнівського самоврядування. 
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З нагоди відзначення Дня Соборності України в закладах освіти 
проведені тематичні заходи в онлайн-форматі.  
 З нагоди вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 
пам’яті Герої Небесної Сотні проведені виховні години, лекції, бесіди, 
перегляди документальних фільмів тощо. 

9. Охорона навколишнього природного середовища 
Протягом звітного періоду проводились заходи, спрямовані на 

забезпечення належного санітарного стану громади: послуги із прибирання, 
вивезення твердих побутових відходів, догляд за дорогами та тротуарами, а 
саме: замітання вулиць, прибирання снігу, посипання пісчано-соляною 
сумішшю доріг та тротуарів (2432 тони), надання послуг по технічному 
обслуговуванню та утриманню в належному стані системи вуличного 
освітлення міста, утримання водовідвідних каналів. 

Укладено та продовжено договорів на вивіз побутових відходів з 
організаціями, бюджетними установами – 637 договорів, з населенням 
багатоповерхівок – 15661 договорів. З приватним сектором поновлено 
договорів та взято на обслуговування 9091 садиби. З населенням 
старостинських округів – 3 335 абонентів.  

Дільницею зеленого господарства по місту було проведено часткове 
кронування та омолодження 186 дерев, проведено формувальне обрізання 1519 
дерев. Викошено 13,3 тис. соток газонів.  
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