
 

 
УКРАЇНА 

Харківська область 

Борівська селищна рада 

 

РІШЕННЯ 

ХХІ сесії VІІІ скликання 

 

 від 24 грудня 2021 року №2 

 

Про затвердження Програми економічного і 

соціального розвитку Борівської селищної 

територіальної громади на 2022 рік 

 

З метою забезпечення подальшого соціально-економічного і культурного 

розвитку Борівської селищної територіальної громади, сталого розвитку 

промисловості, аграрного сектору економіки, підприємництва та малого 

бізнесу, залучення інвестиційних ресурсів, забезпечення соціального захисту та 

поліпшення життєвого рівня населення, на підставі пункту 22 частини першої 

статті 26 та статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рішення виконавчого комітету від 14 грудня 2021 року №177 «Про 

схвалення проекту Програми економічного і соціального розвитку Борівської 

селищної територіальної громади на 2022 рік» та рекомендації постійних 

комісій селищної ради, селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму економічного і соціального розвитку Борівської 

селищної територіальної громади на 2022 рік (далі – Програма), згідно додатку 

(додаток додається), який є невід’ємною частиною даного рішення. 

2. Виконавчим органам селищної ради забезпечити виконання заходів, 

визначених Програмою економічного і соціального розвитку Борівської 

селищної територіальної громади на 2022 рік. 

3. Фінансовому відділу Борівської селищної ради у 2022 році забезпечити 

фінансування заходів Програми, виходячи з фінансових можливостей бюджету 

Борівської селищної територіальної громади. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань 

бюджету та соціально-економічного розвитку, підприємництва та інвестицій 

(Світлана МАРЧЕНКО); з питань агропромислового комплексу, земельних 

відносин, використання земельних ресурсів, екології, комунальної власності та 

регуляторної політики (Олексій ГОМОН). 

 

Борівський селищний голова                Олександр ТЕРТИШНИЙ 
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ВСТУП 

 

Програма економічного і соціального розвитку Борівської селищної 

територіальної громади на 2022 рік (далі – Програма) підготовлена на основі 

аналізу показників розвитку громади за попередній період, визначає цілі, 

пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку, а також заходи щодо 

реалізації державної політики, спрямованої на підвищення якості життя та 

добробуту громадян. 

Програма розроблена відповідно до Закону України «Про державне 

прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку 

України» та постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про 

розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального 

розвитку та складання проекту державного бюджету» (зі змінами). 

Програму було розроблено з урахуванням норм:  

- норм проєкту Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 

рік»; 

- Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 

року № 695; 

- Стратегії розвитку Харківської області на 2021–2027 роки та Плану 

заходів на 2021 – 2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Харківської області 

на 2021–2027 роки, схвалених рішенням Харківської обласної ради від 27 

лютого 2020 року № 1196-VIІ; 

- постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року №586 

«Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 

2022-2024 роки». 

Основною метою Програми є створення умов для повноцінного 

функціонування громади, зокрема, через зростання добробуту і підвищення 

якості життя населення, забезпечення позитивних структурних зрушень в 

економіці, підвищення її конкурентоспроможності як основи для 

збалансованого зростання стандартів та показників економічного розвитку. 

Структуру Програми побудовано відповідно до вказаних пріоритетних 

напрямів розвитку. 

У частині І «Аналітична частина» Програми визначено інформацію про 

актуальний стан, основні тенденції та проблеми розвитку селищної 

територіальної громади. 

У частині ІІ Програми наведено основні прогнозні показники, які є 

критеріями реалізації пріоритетних завдань Програми. 

Частина ІІІ «Заходи Програми щодо реалізації пріоритетних завдань у 

2022 році» містить конкретні заходи щодо виконання пріоритетних завдань у 

відповідній сфері, заплановані на 2022 рік та очікувані результати виконання 

цих заходів. 

У частині IV «Перелік інвестиційних проєктів розвитку Борівської 

селищної територіальної громади, які планується реалізувати в 2022 році» 

наведено перелік об’єктів, будівництво яких планується здійснювати на 

території Борівської селищної ради протягом 2022 року. 
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Реалізацію заходів Програми буде забезпечено за наявності фінансування 

з державного, обласного, селищного бюджетів, власних коштів підприємств, 

коштів інвесторів, спонсорської допомоги та інших джерел, не заборонених 

законодавством України. 

Координацію реалізації Програми здійснює відділ економічного 

розвитку, проєктно-інвестиційної діяльності та благоустрою Борівської 

селищної ради спільно з іншими виконавчими органи ради. 

У ході виконання до Програми можуть вноситися зміни. Зміни до 

Програми затверджуються рішенням Борівської селищної ради. 
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ЧАСТИНА І АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 

Борівська селищна територіальна громада розташована у східній частині 

Харківської області на півночі межує з Куп’янським районом Харківської 

області, на півдні — з Лиманським районом Донецької області. До східних 

окраїн території Борівської громади прилягають Сватовський і Кремінський 

райони Луганської області, а із заходу громада межує з Куньєвською сільською, 

Оскільською сільською, Ізюмською міською територіальними громадами 

Ізюмського району Харківської області. Адміністративним центром громади є 

селище міського типу Борова. Відстань від найвіддаленішого населеного 

пункту громади (с. Новий Мир) до адміністративного центру (смт Борова) 

становить 31 км. Віддаленість від м. Харкова становить 147 км. 

Загальна площа території громади 875,33 кв. км, що складає 2,8% від 

загальної площі Харківської області, в тому числі: 

 

Сільськогосподарські землі, у тому числі: 69037,42 78,87% 

рілля  55265,66  

Багаторічні насадження 542,78  

сіножаті 1584,12  

пасовища 8871,77  

Землі лісогосподарського призначення, у 

тому числі: 
10097,50 11,54% 

лісові землі 9646,87  

чагарники 450,63  

Забудовані землі, у тому числі: 1896,40 2,17% 

землі житлової та громадської забудови 453,29  

Землі промисловості, транспорту, звязку, 

енергетики,оборони та іншого призначення 
651,45 0,74% 

Землі водного фонду (ділянки води) 5176,76 5,91% 

Всього землі 87533,00 100 

 

В громаді налічується 38 населених пунктів. Рішенням ХVII сесії 

Борівської селищної ради VІІІ скликання від 22 жовтня 2021 року №7 «Про 

утворення старостинських округів Борівської селищної територіальної громади 

та затвердження Положення про старосту» на території Борівської селищної 

територіальної громади утворено 9 старостинських округів. 

Згідно даних Головного управління статистики у Харківській області 

чисельність наявного населення громади становить 15702 осіб. 

По території громади протікає 8 річок, загальна площа яких складає 5,2 

тис.га. Найбільшою є річка Оскіл. 

Основна спеціалізація в сільськогосподарському виробництві – 

рослинництво, основними  сільськогосподарськими культурами є озима та яра 

пшениця, ячмінь, вирощують також кукурудзу, горох, гречку, соняшник, буряк. 

Нагальною потребою Борівської селищної ради є незавершений процес 

проведення інвентаризації земель. Разом із актуалізацією нормативної грошової 
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оцінки земель в межах населених пунктів ці заходи дозволять збільшити 

надходження до бюджету від операцій з землею. 

Відсутня актуальна містобудівна документація, а саме генеральні плани. 

Не створено містобудівний кадастр, що ускладнює прийняття комплексних 

управлінський рішень, не дає можливості ефективно управляти наявними 

земельними ресурсами, визначити шляхи розвитку території громади. 

Відсутність цих документів ускладнює вирішення питань створення та 

використання резерву територій, призначених для містобудівних потреб, 

визначення режиму використання земель, охорони довкілля, розвитку 

інженерно-транспортної інфраструктури, збереження історико-культурної 

спадщини, розвитку туризму, проєктування транспортних, енергетичних та 

інших інженерних комунікацій.  

Демографічна ситуація, ринок праці 

Людський потенціал надзвичайно важливий для сталого розвитку 

громади. Основними генераторами ідей та носіями інноваційного потенціалу є 

люди, які готові використовувати сукупні можливості громади щодо генерації, 

сприймати та впроваджувати нові модифікаційні ідеї з метою забезпечення 

сталого та самодостатнього розвитку громади 

Зберігається тенденція щорічного зменшення чисельності населення в 

результаті природного скорочення (перевищення рівня смертності над 

народжуваністю) і негативного сальдо міграції.  

Спостерігається міграційний відтік працездатного населення. 

Станом на 01.11.2021 року на території громади зареєстровано 3019 

вимушено переміщених осіб, з них з Донецької області – 2481 особа, з 

Луганської області – 529 осіб з Криму – 9 осіб. 

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників становить 9325 

грн. що на 14,5 % нижче аналогічного показника по області. Нижчий рівень 

оплати праці зумовлений високим рівнем зайнятості у невиробничому секторі 

економіки та сільському господарстві, де значна частина працівників 

отримують мінімальну заробітну плату. 

Ситуація на ринку праці на території Борівської селищної територіальної 

громади протягом останніх років визначалась загальним соціально-

економічним станом та формувалась під впливом як загальнодержавних, так і 

регіональних тенденцій розвитку. 

Проблеми безробіття супроводжуються збільшенням тіньової зайнятості, 

низьким рівнем розвитку малого бізнесу та підприємницької діяльності, 

відсутністю постійних робочих місць, що призводить до зниження трудової 

активності, збільшується міграція за кордон у пошуках робочих місць, а також 

проблема молодіжного безробіття, молодь без досвіду роботи зазнає 

найбільших труднощів у пошуку роботи, особливо офіційного 

працевлаштування.  

Одним із напрямів співпраці центру зайнятості та Борівської селищної 

ради є запобігання безробіттю, забезпечення зайнятості населення, його 

соціального захисту та підвищення ефективності використання трудового 

потенціалу. Активно проводиться робота по залученню безробітних, які 
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перебувають на обліку, до участі в громадських роботах та роботах 

тимчасового характеру. 

Протягом 2021 року на фінансування громадських та інших робіт 

тимчасового характеру з селищного бюджету використано 721,439 тис. грн. До 

робіт тимчасового характеру залучено 170 осіб. 

Проводяться ярмарки вакансій, інформаційно-роз’яснювальна робота 

серед населення громади. 

 

Стан розвитку інфраструктури 

Мережа закладів освіти 

Дошкільна освіта 

На території Борівської селищної територіальної громади функціонує 8 

дошкільних навчальних закладів. Перевантаження закладів дошкільної освіти 

відсутнє, що в повній мірі задовольняє потреби населення в забезпеченні 

дошкільною освітою. В закладах освіти виховується 338 дитини. Створення 

додаткових місць не потребується. 

 

Дошкільні навчальні заклади що розташовані на території ради. 

№ 

п/п 
Назва закладу Адреса 

Кількість 

дітей 

Кількість 

вихователів 

Кількість 

технічного 

персоналу 

1 

Борівський 

дошкільний 

навчальний заклад 

(ясла-садок) №1 

«Берізка» 

смт.Борова, 

вул. Поштова, 

буд. 4 

76 6 16 

2 

Борівський 

дошкільний 

навчальний заклад 

(ясла-садок) №3 

«Золота рибка» 

смт.Борова, 

вул.14 квартал, 

буд.12 А 

120 12 21 

3 

Богуславський 

дошкільний 

навчальний заклад 

(ясла-садок) 

«Сонечко» 

с. Богуславка, 

пров.Миру, буд. 

2-А 

31 2 9 

4 

Гороховатський 

дошкільний 

навчальний заклад 

(ясла-садок) 

«Сонечко» 

с.Гороховатка, 

вул.Центральна, 

буд. 26 

14 2 4 

5 

Підлиманський 

дошкільний 

навчальний заклад 

(дитячий садок) 

«Струмочок» 

 

с. Підлиман, вул. 

Торгова, буд. 2 
21 2 3 
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6 

Піско-Радьківський 

дошкільний 

навчальний заклад 

(ясла-садок) 

с. Піски - 

Радьківськ, вул. 

Центральна 

47 6 13 

7 

Першотравневий 

дошкільний 

навчальний заклад 

(ясла-садок) 

сел. 

Першотравневе, 

вул.Шкільна, 

буд.13-А 

13 2 5 

8 

Чернещинський 

навчально-виховний 

комплекс 

«загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів-

дошкільний 

навчальний заклад» 

с.Чернещина 

вул. Центрадьна, 

5 

18 2 5 

 

Стан матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти задовільний, 

але є потреба в подальшому оновленні та поповненні. Приміщення дошкільних 

навчальних закладів знаходяться в задовільному та доброму стані. За останні 

роки за кошти місцевих бюджетів, обласного бюджету було проведено 

капітальні та поточні ремонти дошкільних навчальних закладів, закуплено 

довгострокове обладнання. 

Загальна середня освіта 

На території Борівської селищної територіальної громади освітній процес 

здійснюється в 1 окружному опорному закладі та його 2 філіях І-ІІ ст., 6 

закладах загальної середньої освіти І-ІІІ ст. та в 1 НВК. 

№ 

п/п 
Назва закладу Адреса 

Кількість 

учнів 

Кількість 

викладачів 

Кількість 

технічного 

персоналу 

1 

ООЗ «Борівська 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ ст. №1 

ім. Героя 

Радянського Союзу 

В.С.Колісника» та 

його філій 

смт Борова, 

вул. Миру, 23 
766 44 21 

2 
Богуславська 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ ст. 

с. Богуславка, 

пров., 

Шкільний, буд. 

6 

156 15 10 

3 
Гороховатська 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ ст. 

с. Гороховатка, 

вул. Миру, 6-а, 
39 15 5 

4 
Ізюмська 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ ст. 

с .Ізюмське 

пров., 

Партизанський, 

11 

 

74 18 11 
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5 
Підвисочанська 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ ст. 

с. Підвисоке 

вул. Григорія 

Запорожченка, 

20 

55 15 3 

6 
Піско-Радьківська 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ ст. 

с.Піски-

Радьківські, 

вул. 

Центральна 4 

212 18 11 

7 
Першотравнева 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ ст. 

сел. 

Першотравневе, 

вул. Шкільна 12 
69 15 7 

8 

Чернещинський 

навчально-виховний 

комплекс 

«загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів-

дошкільний 

навчальний заклад» 

с.Чернещина 

вул. 

Центрадьна, 3 
65 14 9 

Всього 1436 199 102 

 

У серпні 2021 року, за рахунок освітньої субвенції був закуплений новий 

шкільний автобус для підвозу учнів і педпрацівників до Піско-Радьківської 

ЗОШ І-ІІІст.БСР. Також у листопаді отримано новий шкільний автобус для 

ООЗ «Борівська ЗОШ I – III ступенів № 1 ім. Героя Радянського Союзу В.С. 

Колісника Борівської селищної ради» за рахунок співфінансування обласного 

(90 %) та місцевих бюджетів (10%). Вартість одного автобусу 1950,000 тис. грн. 

З бюджету Борівської селищної територіальної громади у 2021 році 

виділено кошти 1 млн. 150 тис. грн для проведення робіт з облаштування 

системою автоматичної пожежної сигналізації будівлі Окружного опорного 

закладу «Борівська ЗОШ I – III ступенів № 1 ім. Героя Радянського Союзу В.С. 

Колісника Борівської селищної ради», роботи завершено у липні 2021 року. 

Позашкільна освіта 

На території діють 2 позашкільні навчальні заклади: 

- Будинок дитячої та юнацької творчості 631 вихованець. 

- Дитячо-юнацька спортивна школа 416 вихованців. 

Фізична культура і спорт 

Фізична культура і спорт є невід'ємною частиною виховного процесу 

дітей, підлітків, молоді та повноцінного життя дорослого населення нашої 

держави. Її основне призначення – зміцнення здоров'я, підвищення фізичних і 

функціональних можливостей людського організму, забезпечення збільшення 

обсягу рухової активності, відродження трудового потенціалу. 

Протягом 2021 року на території громади збережено існуючу мережу 

спортивних споруд, забезпечено роботу їх за призначенням. Діє дитячо-

юнацька спортивна школа. Її робота проводиться на базі 8 загальноосвітніх 

шкіл. В ДЮСШ працює 24 групи: 8 груп з волейболу, 12 груп з футболу та 4 

групи з спортивного туризму. Всього охоплено 416 вихованців. 
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Також на території громади розташовані стадіон «Колос» за адресою 

смт. Борова, вул. Північна 2 та фізкультурно-оздоровчий комплекс за адресою 

смт. Борова, вул. Миру, 23 а. 

Культура 

Робота закладів культури спрямована на збереження і розвиток 

української національної культури, активізації діяльності закладів культури, 

шляхом збереження існуючої мережі і посилення їх ролі в розгортанні процесів 

національно-культурного відродження, поліпшення матеріально-технічної бази. 

Мережа культурних закладів, при умові повноцінного функціонування, 

спроможна забезпечити потреби населення громади у культурному 

обслуговуванні. 

 

Заклади культури, які перебувають на території Борівської селищної 

територіальної громади 

№ 

п/п 
Назва 

Місце 

розташування 

Кількість 

місць 

Кількість 

персоналу 

1 Палац культури Борівської селищної ради 
смт. Борова, 

вул. Миру, 19 
550 18 

2 Борівський селищний Будинок культури 
смт. Борова, вул. 

Гагаріна, 44 
350 4 

3 
Богуславський сільський Будинок 

культури 

с. Богуславка, 

пров. Миру, 1 
400 4 

4 
Вищесолоненський сільський Будинок 

культури 

с. Вище Солоне, 

вул. Молодіжна, 

80-а 

300 2 

5 
Гороховатський сільський Будинок 

культури 

с. Гороховатка, 

вул. Миру, 7 
300 3 

6 
Підвисочанський сільський Будинок 

культури 

с. Підвисоке 

вул. Григорія 

Запорожченка, 25 

500 3 

7 
Підлиманський сільський Будинок 

культури 

с. Підлиман, 

вул. Центральна, 

3-А 

480 3 

8 
Першотравневий сільський Будинок 

культури 

сел. 

Першотравневе 

вул. 

Кооперативна б, 

12 

450 3 

9 
Піско-Радьківський сільський Будинок 

культури 

с. Піски-

Радьківські, 

вул. Паркова, 9 

550 5 

10 
Чернещинський сільський Будинок 

культури 

с. Чернещина, 

вул. Центральна, 

17 

300 3 

11 Веселівський сільський клуб 

с. Борівська 

Андріївка, 

вул. Степова, 38 

200 1 
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12 Дружелюбівський сільський клуб 
с. Дружелюбівка, 

вул. Шкільна, 11 
100 1 

13 Загризівський сільський клуб 
с. Загризове, 

вул. Клубна, 1 
200 1 

14 Ізюмський сільський клуб 

с. Ізюмське 

пров. Партизансь

кий, 10 

50 2 

15 Калинівський сільський клуб 

с. Калинове, 

вул. Центральна, 

54 

250 1 

16 Лозівський сільський клуб 
с. Лозова, 

вул. Поштова, 2 
200 1 

17 Маліївський сільський клуб 
с. Маліївка, 

вул. Шевченка, 42 
150 2 

18 Нижчесолоненський сільський клуб 

с. Нижче-Солоне, 

вул. Центральна, 

41-б 

150 0 

19 Новоплатонівський сільський клуб 

с. Новоплатонівка

, вул. Центральна, 

58 

150 1 

20 Радьківський сільський клуб 

с. Бахтин, 

вул. Радьківська, 

10-а 

200 0 

21 Шийківський сільський клуб 
с. Шийківка, 

вул. Миру, 2 
200 3 

 

Бібліотечні заклади 

№ 

п/п 
Назва 

Місце 

розташування 

Кількість 

персоналу 

1 
Центральна бібліотека комунального закладу 

Борівської централізованої бібліотечної системи 

смт. Борова, 

вул. Миру 12 
9 

2 
Бібліотека для дітей комунального закладу Борівської 

централізованої бібліотечної системи 

смт. Борова, 

вул. Миру 12 
3 

3 
Міська бібліотека-філія комунального закладу 

Борівської централізованої бібліотечної системи 

смт. Борова 

вул. Гагаріна 44 
1 

4 

Андріївська сільська бібліотека-філія комунального 

закладу Борівської централізованої бібліотечної 

системи 

с. Андріївка  

вул. Перемоги 
- 

5 

Богуславська сільська бібліотека-філія комунального 

закладу Борівської централізованої бібліотечної 

системи 

с. Богуславка  

пров. Шкільний, 

6 

1 

6 

Веселівська сільська бібліотека-філія комунального 

закладу Борівської централізованої бібліотечної 

системи 

с. Борівська 

Андріївка 

вул. Степова, 38 

1 

7 

Вищесолоненська сільська бібліотека-філія 

комунального закладу Борівської централізованої 

бібліотечної системи 

с. Вище Солоне 

вул. Молодіжна 

80-а 

 

1 
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8 

Гороховатська сільська бібліотека-філія комунального 

закладу Борівської централізованої бібліотечної 

системи 

с. Гороховатка 

вул. Миру, 7 
1 

9 

Дружелюбівська сільська бібліотека-філія 

комунального закладу Борівської централізованої 

бібліотечної системи 

с. Дружелюбівка 

вул. Шкільна, 15 
1 

10 

Загризівська сільська бібліотека-філія комунального 

закладу Борівської централізованої бібліотечної 

системи 

с. Загризове  

вул. Шевченка, 

25 

1 

11 

Ізюмська сільська бібліотека-філія комунального 

закладу Борівської централізованої бібліотечної 

системи 

с. Ізюмське 

вул. Ветеранів 
1 

12 

Калинівська сільська бібліотека-філія комунального 

закладу Борівської централізованої бібліотечної 

системи 

с.Калиново 

вул. Центральна, 

54 

1 

13 

Лозівська сільська бібліотека-філія комунального 

закладу Борівської централізованої бібліотечної 

системи 

с. Лозова 

вул. Поштова, 2 
1 

14 

Маліївська сільська бібліотека-філія комунального 

закладу Борівської централізованої бібліотечної 

системи 

с. Маліївка 

вул. Шевченка, 

42 

1 

15 

Нижчесолоненська сільська бібліотека-філія 

комунального закладу Борівської централізованої 

бібліотечної системи 

с. Нижче Солоне 

вул. 

Центральна41-б 

1 

16 

Новоплатонівська сільська бібліотека-філія 

комунального закладу Борівської централізованої 

бібліотечної системи 

с. 

Новоплатонівка 

вул. Центральна, 

58 

1 

17 

Першотравнева сільська бібліотека-філія комунального 

закладу Борівської централізованої бібліотечної 

системи 

сел. 

Першотравневе 

вул. Кооператив

на, 12 

1 

18 

Піско-Радьківська сільська бібліотека-філія 

комунального закладу Борівської централізованої 

бібліотечної системи 

с. Піски-

Радьківські 

вул. Паркова, 9 

2 

19 

Підвисочанська сільська бібліотека-філія 

комунального закладу Борівської централізованої 

бібліотечної системи 

с. Підвисоке 

вул. Григорія 

Запорожченка, 

25а 

1 

20 

Підлиманська сільська бібліотека-філія комунального 

закладу Борівської централізованої бібліотечної 

системи 

с. Підлиман 

вул. Центральна, 

3-а 

1 

21 

Радьківська сільська бібліотека-філія комунального 

закладу Борівської централізованої бібліотечної 

системи 

с Бахтин  

вул. Радьківська  

10-а 

1 

22 

Чернещанська сільська бібліотека-філія комунального 

закладу Борівської централізованої бібліотечної 

системи 

с. Чернещина 

вул. Центральна, 

17 

 

1 
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23 

Шийківська сільська бібліотека-філія комунального 

закладу Борівської централізованої бібліотечної 

системи 

с. Шийківка 

вул. Миру, 2 
1 

 

Художня самодіяльність є гарним способом самовираження та реалізації 

творчих, професійних здібностей.  

Разом з тим, в громаді є певні проблеми з їх проведення: відсутність 

критої сцени для заходів на вулиці. 

Деякі заклади культури потребують капітальних ремонтів, модернізації та 

додаткового технічного оснащення відповідно до вимог сьогодення.  

Клубні заклади потребують постійного оновлення сценічних костюмів, 

придбання музичних інструментів, тематичного оформлення сцени, 

спеціальних меблів тощо.  

Всього в клубних закладах працюють 181 клубних формування, (з них 80 

дитячі), в яких приймають участь 1755 гуртківців (з них 900 дітей). 

Протягом 2021 року завершено капітальний ремонт Першотравневого 

сільського будинку культури витрачено 650,000 тис. грн. 

Проблемні питання галузі: 

- застаріла матеріально-технічна база закладів культури; 

- низький рівень розвитку в’їзного та внутрішнього туризм. 

Охорона здоров’я 

Первинна медична допомога надається в 5 амбулаторіях загальної 

практики-сімейної медицини, 4 фельдшерсько-акушерських та 9 

фельдшерських пунктах, які входять до складу комунального некомерційного 

підприємства Борівського Центру первинної медико-санітарної допомоги. 

Вторинна медична допомога населенню Борівської селищної 

територіальної громади надається в комунальному некомерційному 

підприємстві «Борівська центральна лікарня». 

Діє станція Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. 

 

№ 

п/п 
Назва Адреса 

1 

КНП «Борівська 

центральна лікарня» 

Борівської селищної ради 

смт. Борова, вулиця Миру, будинок, 34 

2 КНП Борівський ЦПМСД смт. Борова, вулиця Миру, будинок, 34 

3 АЗПСМ смт. Борова смт. Борова, вул. Миру б.34 

4 АЗПСМ с. Гороховатка с. Гороховатка, вул. Зарічна б. 1 

5 АЗПСМ с. Богуславка с. Богуславка, вул. Центральна б. б.37 

6 
АЗПСМ 

с. Піски-Радьківські 
с. Піски-Радьківські, вул. вул.Гагаріна  б.22 

7 АЗПСМ с. Чернещина с.Чернещина, вул. Перемоги б. 1 

8 
ФАП с. Підвисоке с. Підвисоке, вул. Григорія Запорожченка 

б.71 

9 ФАП сел. Першотравневе сел. Пешотравневе, вул. Молодіжна б. 11 
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10 ФАП с. Підлиман с. Підлиман, вул. Торгова б.12 

11 ФАП с. Ізюмське с. Ізюмське, пров Партизанський б.4 

12 ФП с. Нижче-Солоне с. Нижче-Солоне, вул. Центральна б.56 а 

13 ФП с. Бахтин с. Бахтин, вул. Лиманська б.14 

14 ФП с. Калиново с. Калиново, вул. Центрльна б.13 

15 ФП с. Маліївка с. Маліївка, вул. Т. Шевченка б.35 

16 ФП с. Вище Солоне с. Вище Солоне, вул. Молодіжна б.72 а 

17 ФП с. Загризово с. Загризове, вул. Шевченка б.25 

18 ФП с. Новоплатонівка с. Новоплатонівка, вул. Лісна, б.1 а 

19 ФП с. Дружелюбівка с. Дружелюбівка, вул. Шкільна б.17 

20  ФП с. Шийківка с. Шийківка, вул. Центральна, б. 5 

Частина закладів не здійснює свою діяльність у зв’язку з відсутністю 

працівника. 

Також, на території Борівської селищної територіальної громади 

знаходяться 7 аптек, які забезпечують мешканців громади всіма необхідними 

медикаментами. 

Протягом 2021 року завершується будівництво амбулаторії загальної 

практики – сімейної медицини в селі Чернещина використано 2971,345 тис. грн. 

коштів обласного бюджету. 

 

Соціальне забезпечення 

Система соціального захисту в Борівській селищній територіальній 

громаді представлена комунальною установою «Центр надання соціальних 

послуг Борівської селищної ради» та Службою у справах дітей. 

Станом на 01.12.2021 року на території громади на первинному обліку 

перебуває 48 дитини – сироти та дітей, позбавлених батьківського піклування. З 

них: 20 це діти – сироти, 28 діти, позбавлені батьківського піклування. Із 

зазначених категорій всі діти виховуються в сімейних формах виховання, а 

саме - під опікою, піклуванням - 32 дитини, на вихованні в дитячих будинках 

сімейного типу – 14 дітей, у прийомних сім’ях 2 дитини. 

Протягом 2021 року на первинний облік служби взято 1 дитину-сироту. 

Знято з обліку 6 дітей у зв’язку досягненням повноліття. 

На території громади проживає 38 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування: 27 під опікою, піклуванням, 7 дітей в дитячому 

будинку сімейного типу 4 дитини в 3 прийомних сім’ях, 14 з інших територій. 

Протягом 2021 року під опіку, піклування влаштовано 2 дитини. 

Адміністративні послуги 

Центр надання адміністративних послуг Борівської селищної ради (далі – 

ЦНАП) створений рішенням ІІІ сесії VIII скликання за № 3 від 24 грудня 2020 

року. На сьогодні у ЦНАПі працюють 9 працівників, з них: 2 державних 

реєстратора 6 адміністраторів та 1 спеціаліст. Одна посада держаного 

реєстратора є вакантною. З 19 березня 2021 року в селі Піски-Радьківські 

створене та працює віддалене робоче місце адміністратора ЦНАП. Всього в 

Центрі надаються 159 послуг. З початку року надано 28496 послуг та 7240 

довідок. 
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Житлово-комунальна інфраструктура 

Галузі житлово-комунального господарства Борівської селищної 

територіальної громади притаманні проблеми, які є типовими для України в 

цілому, а саме: високий рівень зношеності основних засобів, у тому числі 

житлового фонду, інфраструктури, несвоєчасні розрахунки споживачів за 

отримані послуги. Темпи нового будівництва є вкрай низькими. На території 

громади будівництво комунального житла не ведеться, житлове будівництво 

здійснюється індивідуальними забудовниками. 

Житловий фонд налічує 56 багатоквартирних житлових будинків. У 

застарілому стані знаходяться: 70 % мереж водопостачання, 40% - 

водовідведення. Майже більша половина вулиць та доріг вимагають 

капітального або поточного ремонту проїжджої частини. 

Надання послуг з утримання будинків та прибудинкових територій в 

багатоквартирних житлових будинках смт Борова, благоустрою території, 

вивозу твердих побутових відходів здійснює Борівське КП «Житлово-

комунальне господарство» 

Водопостачання та водовідведення споживачам смт Борова здійснюється 

Борівським КВКП. 

Села громади не мають спеціалізованих підприємств водопровідно-

каналізаційного господарства, і обслуговуються сільськогосподарськими 

підприємствами. 

Послуги з централізованого теплопостачання надаються Борівським 

КПТМ. 

Транспортна інфраструктура та інфраструктура зв’язку 

На території громади налічується 3 залізничних вокзали, 1 автобусна 

станція. 

Мережа доріг загального користування місцевого значення складає 271,8 

км., в тому числі: державного значення – 44,9 км., місцевого 226,9 км., Дороги 

та вулиці комунальної власності – 252,9 км. 

Значна частина доріг з твердим покриттям знаходиться в незадовільному 

стані, потребує як поточних, так і капітальних ремонтів. Однією із найбільших 

проблем територіальної громади є відсутність якісного твердого дорожнього 

покриття між центром громади та селами. Протягом 2021 року проводилися 

поточні ремонти доріг в населених пунктах громади витрачено 400,000 тис. грн. 

коштів місцевого бюджету та спонсорської допомоги. За кошти субвенції з 

обласного бюджету завершено капітальний ремонт дороги по вул. Затишній в 

смт. Борова на суму 458,000 тис. грн. Протягом 2021 року виготовлено 4 

проектно-кошторисних документації на капітальний ремонт комунальних доріг 

по вул. Миру. вул. Шкільна, пров. Миру в смт Борова та вул. Григорія 

Запорожченка в с. Підвисоке на що з селищного бюджету було використано 

близько 250,000 тис. грн. Роботи з ремонту планується провести в 2022 році за 

кошти державної субвенції. 

Мережа зв’язку в громаді налічується 11 стаціонарних відділення 

поштового зв’язку, та одне пересувне. Крім цього, жителі громади 

користуються послугами компанії «Нова пошта» - 6 відділень. Послуги 

телефонного зв’язку надаються філією ПАТ «Укртелеком». 
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Доступ до мережі Інтернет в здійснюється провайдерами: ПАТ 

«Укртелеком» та ТОВ «Гігант». 

В селах громади існує проблема низької якості інтернет зв’язку або повна 

його відсутність, що негативно впливає на надання адміністративних послуг 

старостами, формування внутрішніх та зовнішніх зв’язків, медичне 

обслуговування населення, дозвілля та саморозвиток мешканців. Протягом 

кінця 2021 року за рахунок інтернет-субвенції з державного бюджету в сумі 

2870,000 тис. грн. до оптичного інтернету буде підключено 13 населених 

пунктів громади, у яких відсутнє або майже відсутнє інтернет-покриття, але є 

соціальні об’єкти, серед яких школи та дитячі садочки, медичні заклади, 

бібліотеки, будинки культури та сільські клуби. 

На території громади працює газета ТОВ «Трудова Слава». 

 

Динаміка та особливості соціально-економічного розвитку 

Сільськогосподарське виробництво 

Сільське господарство формує основу продовольчої і, значною мірою, 

економічної та екологічної безпеки, а також соціально-економічне підґрунтя 

розвитку сільських територій громади. 

На території Борівської селищної територіальної громади налічується 82 

підприємства, які активно здійснюють діяльність виробництва 

сільськогосподарської продукції. 

На протягом 2021 року підприємствами скошено та обмолочено зернові 

та зернобобові культури на площі 22,5 тис. га. Обсяг виробництва зерна 140,4 

тис. т, при урожайності 62,3 ц з 1 га., що більше від аналогічного показника 

минулого року на 14,4 % та 6,9 % відповідно. 

Соняшника зібрано на площі 19,1 га, валовий збір склав 44,2 тис. тонн 

при урожайності 23,2 ц/га., що менше від аналогічного показника минулого 

року на 8,9 % та 9,7 % відповідно. 

У 2021 році у підприємствах вироблено молока 5,8 тис. т. 

На початок листопада 2021 року у підприємствах громади налічувалась 

1760 голів великої рогатої худоби (з них 876 корів). Проти 1 листопада 2020 

року поголів’я великої рогатої худоби зменшилось на 1,0%. 

Основними проблемами та питаннями, які потребують вирішення є:  

- відсутність на території громади переробки сільськогосподарської 

продукції; 

- низькі закупівельні ціни на сільськогосподарську продукцію; 

- диспаритет цін на матеріально-технічні ресурси та 

сільськогосподарську продукцію. 

Підприємницька діяльність 

Згідно даних ЄДРПОУ на території Борівської селищної територіальної 

громади налічується 330 фізичних осіб підприємців. 

На території громади функціонують заклади роздрібної та оптової 

торгівлі, об’єкти сфери побутових послуг, об’єкти ресторанного господарства, 

які забезпечують населення продуктами харчування та промисловими 

товарами. 
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В цілому система торгівлі налічує 180 об`єкт (магазини, кіоски, 

торгівельні павільйони). Функціонує 2 торгівельних майданчики (смт. Борова, 

с. Піски – Радківські). Віддалені, з незначною кількістю мешканців, населені 

пункти обслуговуються виїзною торгівлею, яка здійснюється 2-3 рази на 

тиждень фізичними особами-підприємцями. Кількість підприємств 

ресторанного господарства складає 12 одиниць. 

Для сприяння розвитку малого підприємництва суб’єктам 

підприємницької діяльності в громаді виділяються земельні ділянки для 

розміщення об’єктів торгівлі та виробництва, надаються в оренду приміщення. 

Туристично-рекреаційна галузь 

Сільський зелений туризм є одним з найбільш перспективних і 

ефективних напрямків культурного розвитку Борівської селищної 

територіальної громади. На перспективу передбачається визначення сіл, які не 

мають економічного потенціалу, локаціями для розвитку зеленого туризму.  

Проблемним питанням, що гальмує розвиток сільського зеленого туризму 

в громаді є відсутність належних умов для розбудови рекреаційної 

інфраструктури села та відпочинку урбанізованого населення. На розв’язання 

цієї проблеми на 2022 рік передбачаються заходи щодо створення нових 

екологічних та зелених маршрутів, розбудови туристичної інфраструктури, 

проведення культурно – туристичних заходів. 

Фінансово-бюджетна ситуація 
Однією з переваг об’єднання громад є формування та управління 

бюджетом громади. Відповідно до законодавства для фінансового забезпечення 

повноважень об’єднані територіальні громади отримують додаткові фінансові 

та матеріальні ресурси. Зокрема, в громаді залишатиметься 60% податку на 

доходи фізичних осіб, громада отримуватиме освітні субвенції від держави та 

надходження за Програмою медичних гарантій за пакетами медичних послуг, 

право розпоряджатися землями на території громади.  

Показники виконання бюджету відображають загальний соціально-

економічний стан території та її потенціал до сталого розвитку. Наявність 

достатніх ресурсів у місцевих бюджетах є запорукою того, що територіальна 

громада має можливість надавати більш якісні та більш різноманітні послуги 

своїм жителям, реалізовувати соціальні та інфраструктурні проєкти, 

створювати умови для розвитку підприємництва, залучення інвестиційного 

капіталу, розробляти програми місцевого розвитку та фінансувати інші заходи 

для всебічного покращення умов проживання жителів громади. 

Станом на 01 листопада 2021 року до загального фонду селищного 

бюджету надійшло доходів в сумі 121118,4 тис. грн., в т.ч. без врахування 

трансфертів 67248,8 тис. грн.. Виконання бюджету без врахування трансфертів 

становить 107,6%, понад план надійшло 4748,4 тис. грн. 

Трансфертів з державного бюджету надійшло 53869,7 тис. грн., з них : 

-    базова дотація – 10937,0 тис. грн., 

-   освітня субвенція –37432,2 тис. грн., 

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремим територій – 629,1 

тис.грн.,  
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- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо підтримки території що зазнали негативного впливу внаслідок 

збройного конфлікту на cході України – 392,0тис.грн.; 

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 

заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до 

інтернету в сільській місцевості – 861,0 тис.грн.; 

- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного   

бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок 

відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 1294,2 тис.грн. 

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 

сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 440,4 тис. грн., 

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки 

особам з особливими потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету –134,2 тис. грн., 

- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету – 876,9 тис.грн.; 

- інші субвенції з місцевого бюджету – 105,8 тис.грн.; 

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих 

закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції 

з державного бюджету – 766,8 тис.грн. 

Проводиться щоденний моніторинг надходжень до селищного бюджету, 

здійснюється аналіз планових показників та фактично отриманих доходів. 

Видаткова частина загального фонду селищного бюджету за 10 місяців 

поточного року виконана на 93,4%, при плані 123619,5 тис. грн. видатки склали 

115526,0 тис. грн., в тому числі по апарату ради та її виконавчих органах 

профінансовано 18842,2 тис. грн., по установах освіти 74563,8 тис. грн., по 

установах охорони здоров’я 3901,1 тис. грн., по соціальному захисту 

5013,8 тис. грн., по установах культури 7927,4 тис. грн., по фізичній культурі та 

спорту 1314,1 тис. грн., по житлово-комунальному господарству 

3361,1 тис.грн., на утримання КУ Трудовий архів Борівської селищної ради 

284,0 тис. грн., на утримання автомобільних доріг 167,8 тис. грн.; заходи на 

запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 

38,0 тис. грн.; заходи із землеустрою  55,9 тис. грн.; Членські внески до 

асоціації 21,8 тис. грн.. 

Кошти селищного бюджету в першу чергу спрямовувалися на 

фінансування захищених статей видатків. Станом на 01.11.2021 року 

профінансовано видатки: на оплату праці  – 93021,0 тис. грн., на медикаменти – 

39,1 тис. грн., на продукти харчування – 2100,0 тис. грн., на оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв – 8582,0 тис. грн., на поточні трансферти 

підприємствам та установам – 5428,8 тис. грн., на інші виплати населенню – 

1030,5 тис. грн., на інші поточні видатки – 5324,6 тис. грн.. 

Фінансування запланованих видатків Борівського селищного бюджету 

проводиться в межах взятих розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань 

відповідно до встановленого порядку казначейського обслуговування видатків 

місцевих бюджетів. 
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Інвестиційна діяльність, співпраця з міжнародними організаціями 
Основними пріоритетними напрямами інвестиційної діяльності є 

створення привабливого інвестиційного клімату та подальше нарощування 

інвестиційних ресурсів, поліпшення інвестиційних джерел, оптимізація 

напрямків їх вкладення. Протягом 2021 року підготовлено та подано на розгляд 

заявку на ДФРР щодо фінансування в 2022 році Капітальний ремонт в 

Окружному опорному закладі «Борівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1. Селищна рада 

брала участь в різних конкурсах, грантових програмах та інвестиційних 

програмах. 

В рамках обласного конкурсу «Ефективна медицина в громаді» оновлено 

операційну та палату інтенсивного лікування в Борівській центральній лікарні. 

Загальний бюджет проєкту становить 462,290 тис. грн, в тому числі 

співфінансування з обласного бюджету 323,600 тис. грн., кошти селищного 

бюджету 138,690 тис. грн. 

Сучасний майданчик «Фрегат» встановлено у парку за кошти обласного 

бюджету. Вартує такий осередок дитячих розваг 500 тис. грн. 

У Пісках-Радьківських побудували сучасний спортмайданчик, який по 

праву можна назвати сучасним спортивним комплексом під відкритим небом. 

Такий щедрий подарунок місцевим жителям зробив їхній земляк, колишній 

учень Піско-Радьківської школи. 

Результати SWOT - АНАЛІЗУ 

Програма базується на врахуванні конкурентних переваг та обмежень, які 

представлені у вигляді SWOT-аналізу. 

SWOT - аналіз є найбільш популярним аналітичним методом. Він 

використовується у всіх областях стратегічного планування в якості основного 

інструменту стратегічного аналізу. Даний аналіз є основою для виявлення і 

формування основних проблем та стратегічних питань. 

 

Розвиток бізнесу та залучення інвестицій 

Сильні сторони Слабкі сторони 

 вигідне географічне і 

транспортне положення громади; 

 розвинута фінансова, 

телекомунікаційна, транспортна 

інфраструктура; 

 політика місцевої влади 

направлена на підтримку розвитку 

малого і середнього бізнесу, 

заявлений курс на залучення 

інвестицій і створення для цього 

необхідних умов; 

 розвинута сфера послуг, 

торгівлі, закладів ресторанного 

господарства, охорони здоров’я, 

освіти, культури, мистецтва; 

 відсутність ефективної 

інфраструктури підтримки бізнесу; 

 необхідність спрощення 

дозвільних процедур, втрата часу на 

оформлення документів дозвільного 

характеру; 

 відсутність фінансово-кредитних 

ресурсів для бізнесу, фінансової 

підтримки підприємництва з місцевого 

бюджету; 

 обмеженість ресурсів землі, 

нерухомості і майна для розвитку 

бізнесу; 

 не затверджені Генеральні плани 

населених пунктів громади, відсутня 
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 наявність вільних сегментів для 

ведення бізнесу; 

 

інвентаризація земель; 

 відтік трудових ресурсів з 

сільського господарства (особливо 

молоді), неповернення молодих 

спеціалістів у сільську місцевість після 

закінчення навчання, відсутність умов 

для закріплення молодих спеціалістів; 

 відсутність робочих місць в 

селах, низька зайнятість населення; 

 старіння населення та збільшення 

демографічного навантаження на 

працездатну частину населення; 

 низький рівень інвестицій в 

місцеву економіку; 

 малий досвід міжнародної 

інвестиційної діяльності; 

 

Сільське господарство 

Сильні сторони Слабкі сторони 

 наявність земель, що придатні 

для обробки та вирощування 

сільськогосподарських культур, 

родючість ґрунтів, пасовищ для 

тваринництва;  

 збережені традиції аграрного 

регіону; 

 значний досвід та 

професіоналізм 

сільськогосподарських виробників. 

 ризиковані природні умови 

ведення сільського господарства; 

 недостатнє впровадження 

інвестиційних технологій; 

 дефіцит обігових коштів; 

 відсутність виробництва 

переробної та харчової промисловості; 

 не налагоджена система реалізації 

залишків сільськогосподарської 

продукції в селянських господарствах; 

 неефективний паритет цін на 

сільськогосподарську продукцію. 

 

Рекреаційний потенціал 

Сильні сторони Слабкі сторони 

 низьке екологічне 

навантаження, сприятливі кліматичні 

умови; 

 достатня кількість водних 

ресурсів; 

 відсутність упорядкованих місць 

відпочинку у лісових масивах, 

прибережних смугах водосховищ; 

 відсутність сучасної системи 

управління твердими побутовими 

відходами (збір, транспортування та 

утилізація ТПВ, впровадження новітніх 

технологій); 

 поступове погіршення стану 

житлово-комунального господарства; 

 фізичний знос очисних і 
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каналізаційних споруд та мереж 

централізованого постачання; 

 низький рівень технічного 

забезпечення комунального 

підприємства; 

 низький рівень екологічного 

виховання населення; 

 відсутність налагодженої системи 

енергоменеджменту; 

 низький рівень впровадження 

проєктів енергоефективності в житлово-

комунальній сфері; 

 сучасний стан фінансування не 

дозволяє кардинально покращити 

інженерні мережі; 

 незадовільний стан доріг; 

 низький рівень застосування 

новітніх технологій в системі ЖКГ. 

 

Соціальні послуги 

Сильні сторони Слабкі сторони 

 багата історико-культурна 

спадщина; 

 високий рівень духовності; 

 розвинена мережа навчальних 

закладів; 

 розвинена мережа соціально-

культурних об’єктів; 

 велика кількість обдарованої 

молоді; 

 достатня матеріальна база 

освіти і охорони здоров’я. 

 брак бюджетних коштів на 

соціальні програми; 

 мережа лікувальних, шкільних, 

дошкільних закладів, закладів культури 

потребує подальшого розвитку; 

 недостатня якість спортивних 

об’єктів; 

 недостатня кількість дитячих 

майданчиків; 

 відсутність індустрії відпочинку, 

розваг; 

 недостатній рівень медичного 

обслуговування, дефіцит 

діагностичного медичного обладнання, 

відсутність висококваліфікованих 

кадрів; 

 недооцінена праця працівників 

соціально-культурної сфери. 

 

Аналіз зовнішніх чинників 

Можливості Загрози 

 децентралізація влади; 

 нарощування міжнародної 

технічної допомоги; 

 нестабільність національної 

валюти та інфляція; 

 нестабільність політичної 
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 надходження зовнішніх 

інвестицій та нових технологій; 

 державна підтримка 

комунальної інфраструктури; 

 доступність зовнішніх 

фінансових ресурсів; 

 боротьба з бюрократією, 

створення прозорого 

антикорупційного середовища; 

 упорядкування податкового та 

земельного законодавства; 

 можливість громади 

контролювати всі процеси, які 

відбуваються в громаді як спосіб 

запобігати корупції; 

  можливість використання 

інтернет ресурсів для інформування 

громадян про діяльність громади; 

 можливість залучення 

додаткових джерел фінансування для 

розвитку інфраструктури; 

 зростання бюджетної 

самостійності громади. 

ситуації; 

 інфляційні процеси; 

 низький рівень надходження 

іноземних інвестицій та інновацій в 

економіку України; 

 нестача фінансування громади; 

 слабкість та нестабільність 

нормативно-правової бази; 

 складна політично-економічна 

ситуація в державі; 

 зростання трудової міграції і 

втрата трудових ресурсів; 

 зменшення внутрішнього 

товарообороту через низьку купівельну 

спроможність населення. 

 

Цілі та пріоритети розвитку Борівської селищної територіальної громади 

Базуючись на результатах соціально-економічного аналізу, SWOT-аналізу 

та висновках, були визначені пріоритети розвитку громади, підвищення 

добробуту населення, покращення економічного та соціального становища, 

більш ефективного використання наявних ресурсів: 

1. Розвиток бізнесу та залучення інвестицій, оскільки громада прагне 

розвивати малий, середній бізнес, який має бути екологічно дружнім до 

середовища, що забезпечить широке використання його можливостей як 

механізму розв'язання економічних і соціальних проблем, сприятиме розвитку 

конкуренції, зміцненню економічної бази регіону, вирішенню проблеми 

безробіття та насичення ринку якісними товарами та послугами місцевих 

товаровиробників; забезпечити сталий розвиток через активне залучення 

інвестицій. 

2. Розбудова інфраструктури громади та надання якісних послуг, 

оскільки громада прагне й надалі розвивати комунальну інфраструктуру на 

підставі впровадження проєктів енергоефективності та енергозбереження, 

підвищувати якість надання послуг, досягти високих стандартів якості життя в 

результаті впровадження інноваційної освіти, якісної сфери охорони здоров’я, 

соціального захисту. 

3. Чисте довкілля – активний відпочинок, оздоровлення та туризм, 

оскільки громада прагне покращити екологічний стан на території громади з 
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метою охорони і оздоровлення навколишнього середовища та для безпечних 

умов проживання; наявний великий природний туристичний потенціал, що є 

сприятливим кліматом для розвитку туристичної галузі. 

4. Розвиток людського потенціалу, оскільки громада прагне розвивати 

демократичні інструменти у системі місцевого управління та підтримувати 

громадські ініціативи, підвищувати почуття причетності мешканців до 

відповідальності за майбутнє громади 
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ЧАСТИНА II 

Основні прогнозні показники на 2022 рік 

 

Показники 
Одиниці 

виміру 

2020 рік 

звіт 

2021 рік 

очікуване 

2022 рік 

прогноз 

2022 

ріку 

до 

2021 

року, 

у % 

Валова продукція сільського господарства (в порівн. цінах 2010 р.) 
Темп зростання (зниження) 

валової продукції сільського 

господарства, у % до 

попереднього року 

% - 101,1 101,3 х 

Промисловість 

Обсяг реалізованої 

промислової продукції 

промисловості  

млн. грн. - 88,4 92,1 104,2 

Обсяг реалізованої 

промислової продукції на 

одну особу 

грн. - 5229,0 5444,3 104,1 

Автомобільний транспорт 

- пасажирооборот 

автомобільного транспорту 

тис. пас. 

км 
326,3 316,5 310,2 98,0 

- вантажооборот 

автомобільного транспорту 
тис. ткм 3582,7 3475,2 3367,5 97,0 

Захист навколишнього природного середовища 

Площа природно-

заповідного фонду 
га 6691,1 6691,1 6691,1 100 

Фінанси 

Доходи селищного 

бюджету, всього 

млн. грн. - 153,6 152,0 98,9 

Видатки селищного 

бюджету, всього 

млн. грн. - 166,4 152,0 91,3 

Соціальна сфера 

Середня чисельність 

наявного населення 
тис. осіб 15,9 15,7 15,5 98,7 

Зайнятість населення та ринок праці 

Середньомісячна зарплата 

штатних працівників, (без 

малих підприємств) 

грн. 8326 9325 10444 112,0 

Охорона здоров'я 

Забезпеченість лікарями 

загальної практики-

сімейної медицини 

лікарів 

на 10 тис. 

населення 

5,64 6,89 6,89 100 
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Забезпеченість медичними 

сестрами загальної 

практики-сімейної 

медицини 

чол. 

на 10 тис. 

населення 
17,55 17,55 17,55 100 

Кількість укладених 

договорів про медичне 

обслуговування населення 

за Програмою медичних 

гарантій 

одиниць 

5 7 8 114,3 

Освіта 

Дошкільні навчальні 

заклади 

(мережа/чисельність у них 

учнів) 

одиниць 9 8 8 100 

чол. 356 338 338 100 

Загальноосвітні навчальні 

заклади 

(мережа/чисельність у них 

учнів) 

одиниць 12 10 10 100 

чол. 1455 1436 1436 100 

Кількість комп’ютерів у 

загальноосвітніх школах 
одиниць 270 270 270 100 

Кількість загальноосвітніх 

навчальних закладів - 

користувачів INTERNET 

одиниць 12 10 10 100 

Кількість освітянських 

автобусів, задіяних у 

підвезенні учнів 

одиниць 8 9 9 100 

Культура і туризм 

Кількість: 

- клубів 
одиниць 21 21 21 100 

- бібліотек одиниць 23 23 23 100 

- шкіл естетичного 

виховання, у них дітей 

одиниць 

чол. 

1 

80 

1 

80 

1 

80 

100 

100 

Фізична культура і спорт 

Кількість населення, яке 

охоплене всіма видами 

фізкультурно-оздоровчої 

роботи і спортивної роботи  

тис. чол. 2,0 2,0 2,0 100 

Кількість дітей та молоді, 

що займаються у ДЮСШ 

осіб 416 416 416 100 

Кількість тренерів-

викладачів, що працюють в 

ДЮСШ 

осіб 12 12 12 100 

Кількість спортивних 

споруд  

одиниць 103 103 103 100 
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ЧАСТИНА III 

Заходи Програми щодо реалізації пріоритетних завдань у 2022 році 

 

№ 

п/п 
Заходи з реалізації завдання 

Термін виконання та 

відповідальні за 

виконання 

Джерела 

фінансування 

та орієнтовні 

обсяги 

фінансування, 

тис. грн. 

Очікуваний результат 

1 2 3 4 5 

Створення сприятливого бізнес-клімату та інфраструктури підтримки 

1 Проведення інвентаризації земельних 

ділянок 

Протягом 2022 року 
Селищний 

бюджет 

50,000 

Створення інформаційної бази та 

достовірний облік земельних 

ділянок, підвищення ефективності 

використання земель громади 

2 Виготовлення землевпорядної 

документації (проекти землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки) 

Протягом 2022 року Селищний 

бюджет 

50,000 

Відведення нових земельних 

ділянок, підвищення ефективності 

використання земель громади 

3 Проведення технічної інвентаризації та 

виготовлення технічних паспортів на 

нежитлові будівлі комунального майна 

Протягом 2022 року Селищний 

бюджет 

20,000 

Приведення у відповідність 

необхідної технічної документації 

Промисловий комплекс 

4 Сприяння технічному переоснащенню 

промислових підприємств громади, 

впровадженню енергозберігаючих 

технологій та модернізації мереж 

Протягом 2022 року Бюджети 

різних рівнів, 

залучені кошти, 

власні кошти 

підприємств, 

інші джерела 

Забезпечення зростання обсягів 

виробництва, енергоефективності 

виробництва, економії 

енергоресурсів, підвищення 

рентабельності виробництва 
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Впровадження енергоефективного зовнішнього освітлення 

5 Будівництво та капітальний ремонт  

вуличного освітлення в населених 

пунктах громади (з виготовленням 

проєктно-кошторисної документації) 

Протягом 2022 року Бюджети 

різних рівнів 

2000,000 

Забезпечення комфортності 

життєдіяльності 

Здійснення комплексу заходів із запровадження енергозберігаючих технологій 

6 Розроблення та затвердження  

Програми відшкодування частини суми 

кредиту на енергозберігаючі заходи 

Протягом 2022 року  Зменшення споживання та 

ефективне використання паливно-

енергетичних ресурсів населенням 

Транспортний комплекс 

7 Формування зручного графіку 

транспортного сполучення на території 

Борівської селищної територіальної 

громади 

Протягом 2022 року  Забезпечення доступного 

транспортного сполучення для 

мешканців громади 

Житлово-комунальне господарство 

8 Проведення заходів спрямованих на  

створенню об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків (ОСББ) 

(наради, семінари, робочі зустрічі, 

презентації тощо) 

Протягом 2022 року  Формування конкурентного 

середовища на ринку 

обслуговування житла 

9 Будівництво, реконструкція, ремонт і 

утримання вулиць і доріг комунальної 

власності у населених пунктах громади 

Протягом 2022 року Державний та 

місцеві 

бюджети 

25000,000 

Поліпшення транспортно-

експлуатаційних показників 

дорожнього комплексу громади, 

підвищення рівня комфортності 

дорожнього руху та рівня 

благоустрою у населених пунктах 

громади 
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10 Відшкодування різниці між розміром 

тарифу на послуги централізованого 

водопостачання та водовідведення та 

розміром економічно обґрунтованих  

витрат Борівського комунального 

водопровідно-каналізаційного 

підприємства 

Протягом 2022 року Селищний 

бюджет 

960,000 

Погашення різниці між фактичною 

вартістю водопостачання та 

водовідведення, що вироблялися, 

транспортувалися та постачалися 

населенню, що затверджувалися 

органом місцевого 

самоврядування. Уникнення 

кредиторської заборгованості на 

підприємстві 

11 Фінансова підтримка Борівського 

комунального водопровідно-

каналізаційного підприємства для 

зміцнення матеріально-технічної бази 

підприємств; виконання зобов’язань по 

виплаті заробітної плати; оплати 

податків та зборів; оплати за спожиті 

енергоносії; придбання матеріалів, 

запасних частин, оплата робіт, послуг 

для стабільної роботи підприємства та 

підготовки його до роботи в осінньо-

зимовий період, тощо; подолання 

наслідків стихії, надзвичайних ситуацій 

та аварій; здійснення видатків щодо 

зменшення енерговитрат за рахунок: 

встановлення енергозберігаючого 

обладнання, придбання та повірки 

приладів обліку, зокрема і 

побудинкових 

Протягом 2022 року Селищний 

бюджет 

2000,000 

Безперебійна робота підприємства 

у відповідності до його 

функціонального призначення. 

Забезпечення населення якісними 

житлово-комунальними послугами 
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12 Фінансова підтримка Борівського 

комунального підприємства «Житлово-

комунальне господарство» для 

зміцнення матеріально-технічної бази 

підприємств; виконання зобов’язань по 

виплаті заробітної плати; оплати 

податків та зборів; оплати за спожиті 

енергоносії; оплати рахунків за 

спожиту електроенергію для освітлення 

місць загального користування та 

вуличного освітлення тощо; придбання 

матеріалів, запасних частин, оплата 

робіт, послуг для стабільної роботи 

підприємства та підготовки його до 

роботи в осінньо-зимовий період, тощо; 

подолання наслідків стихії, 

надзвичайних ситуацій та аварій; 

здійснення видатків щодо зменшення 

енерговитрат за рахунок: встановлення 

енергозберігаючого обладнання, 

придбання та повірки приладів обліку 

Протягом 2022 року Селищний 

бюджет 

2000,000 

Безперебійна робота підприємства 

у відповідності до його 

функціонального призначення. 

Забезпечення населення якісними 

житлово-комунальними послугами 

Якісний благоустрій 

13 Впровадження сучасної системи збору 

та переробки твердих побутових 

відходів на території Борівської 

селищної територіальної громади 

Протягом 2022 року  Покращення якості надання послуг 

в галузі поводження з твердими 

побутовими відходами на 

території Борівської селищної 

територіальної громади 
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14 Розробка проєкту Рекультивації 

полігону ТПВ на території Борівської 

селищної територіальної громади 

Протягом 2022 року  Буде розроблено проєкт для 

подальшого проведення робіт з 

рекультивації полігону ТПВ на 

території Борівської селищної 

територіальної громади 

15 Утримання зон відпочинку: Поточний 

ремонт дитячих та спортивних 

майданчиків 

Протягом 2022 року Селищний 

бюджет 

100,000 

Забезпечення комфортного 

відпочинку 

Розвиток споживчого ринку 

16 Створення та забезпечення 

функціонування ринків та торговельних 

майданчиків на території Борівської 

селищної територіальної громади 

Протягом 2022 року  Забезпечення функціонування в 

громаді необхідної кількості 

ринкових об'єктів 

Капітальні інвестиції 

17 Розроблення та організація схеми 

супроводу інвестиційних проектів у 

пріоритетних галузях розвитку громади 

Протягом 2022 року  Активізація інвестиційної 

діяльності та підтримка  

інноваційних проектів 

18 Реалізація проектів, фінансування яких 

буде здійснюватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального 

розвитку 

Протягом 2022 року  Розбудова та поліпшення стану 

об'єктів інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури 

19 Формування переліку об'єктів, 

фінансування яких буде здійснюватися 

за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих 

територій 

Протягом 2022 року  Розбудова та поліпшення стану 

об'єктів інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури 
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20 Участь в обласних конкурсах проєктів 

місцевого розвитку 

Протягом 2022 року  Розв'язання місцевих проблем 

соціально-економічного характеру 

та стимулювання громадської 

активності, спрямованої на 

вирішення питань місцевого 

значення 

21 Участь в Програмах міжнародної 

технічної допомоги місцевого розвитку 

Протягом 2022 року  Розв'язання місцевих проблем 

соціально-економічного характеру 

та стимулювання громадської 

активності, спрямованої на 

вирішення питань місцевого 

значення 

Громадське бюджетування «Бюджет участі» 

22 Реалізація заходів Положення про 

громадський бюджет Борівської 

селищної територіальної громади 

Протягом 2022 року 800,000 Фінансування проектів мешканців 

громади, направлених на 

соціально-економічний і 

культурний розвиток Борівської 

селищної територіальної громади 

Надання якісних адміністративних послуг 

23 Сприяння ефективному 

функціонуванню Центра надання 

адміністративних послуг 

Протягом 2022 року  Спрощення процедури 

оформлення адміністративних 

послуг та отримання документів 

дозвільного характеру для 

суб’єктів господарювання та 

жителів громади 

Податково-бюджетна діяльність 

24 Проведення моніторингу стану 

надходжень доходів до бюджету. 

Протягом 2022 року  Скорочення обсягів заборгованості 

зі сплати податків і зборів, 
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Аналіз тенденцій щодо наповнення 

дохідної частини бюджету та пошук 

додаткових джерел надходжень 

забезпечення виконання 

показників дохідної частини 

бюджету 

25 Забезпечення збалансованості 

бюджету, цільове та раціональне 

використання, недопущення 

заборгованості із соціальних виплат 

Протягом 2022 року  Забезпечення своєчасної виплати 

заробітної плати працівникам 

установ, що фінансуються за 

рахунок коштів місцевого 

бюджету, розрахунків за спожиті 

енергоносії, недопущення 

простроченої кредиторської 

заборгованості із зазначених 

виплат 

Соціально-правовий захист дітей 

26 Забезпечення обстежень умов 

проживання та виховання дітей, які 

виховуються в сім’ях, що перебувають 

у складних життєвих обставинах 

Протягом 2022 рік  Покращення умов утримання та 

виховання дітей,  попередження 

виходу дітей із сімей 

Зайнятість населення та ринок праці 

27 Активізація роботи щодо 

стимулювання роботодавців до 

створення нових та збереження 

існуючих робочих місць, розвитку 

підприємницької ініціативи та 

самозайнятості серед безробітних 

Протягом 2022 року  Створення нових та збереження 

існуючих робочих місць. 

Покращення співпраці з 

роботодавцями, збільшення 

кількості суб’єктів малого 

підприємництва, які створюють 

робочі місця та працевлаштовують 

безробітних за пріоритетними 

видами економічної діяльності 
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28 Організація та виконання громадських 

робіт тимчасового характеру з метою 

зайнятості безробітних згідно ст. 31 ЗУ 

«Про зайнятість населення» та Порядку 

організації громадських та інших робіт 

тимчасового характеру, затвердженого 

Постановою КМУ від 20 березня 2013 

р. №175 

Протягом 2022 року Місцевий 

бюджет 

1000,000 

Створення тимчасових нових 

робочих місць, регулювання 

процесів на ринку праці, 

запобігання осередків 

довготривалого безробіття, 

повернення незайнятих громадян 

до економічно доцільної 

діяльності, підвищення рівня 

якості послуг, що надаються  

незайнятому населенню службою 

зайнятості, посилення соціального 

захисту неконкурентоспроможних 

верств населення. 

Грошові доходи населення та заробітна плата 

29 Здійснення контролю за дотриманням 

підприємствами, які знаходяться в 

підпорядкуванні громади законодавства 

про працю 

Протягом 2022 року  Ліквідація заборгованості з 

виплати заробітної плати на 

підприємствах, які знаходяться в 

підпорядкуванні громади, 

підвищення розміру заробітної 

плати населення 

Соціальне забезпечення 

30 Забезпечення ефективності надання 

соціальних послуг та наближення їх до 

потреб отримувачів 

Протягом 2022 року  Покращення умов проживання та 

обслуговування громадян 

похилого віку, інвалідів та дітей-

інвалідів. Надання населенню 

громади соціальних послуг на 

належному рівні 
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31 Проведення робіт з обладнання об’єктів 

інфраструктури громади засобами 

безперешкодного доступу для осіб з 

обмеженими фізичними можливостями 

Протягом 2022 року Обласний, 

місцевий 

бюджети та 

інші джерела 

фінансування 

Повна доступність до об’єктів 

соціальної інфраструктури для 

осіб з обмеженими фізичними 

можливостями 

Охорона здоров'я 

32 Удосконалення матеріально-технічного 

забезпечення підпорядкованих закладів 

охорони здоров’я громади 

Протягом 2022 року Державний, 

обласний та 

місцевий 

бюджети 

Зміцнення матеріально-технічного 

стану закладів, покращення умов 

лікування пацієнтів та роботи 

медичного персоналу, 

впровадження сучасних методів 

лікування та діагностики 

33 Пропаганда стимулювання здорового 

способу життя, профілактика 

соціально-небезпечних хвороб 

Протягом 2022 року  Буде проведено просвітницько-

профілактичні заходи щодо 

здорового способу життя, 

проведено роботу з молоддю, 

профілактичні заходи із 

попередження захворювань 

алкоголізму, наркоманії, СНІД 

34 Відшкодування вартості препаратів 

інсуліну хворим на цукровий та 

нецукровий діабет 

Протягом 2022 року Державний 

бюджет, 

Селищний 

бюджет  

1500,000 

Забезпечення права жителів 

громади на доступну медичну 

допомогу 

Підтримка дітей та молоді 

35 Забезпечення роботи дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку, 

включаючи проведення капітального  

Протягом 2022 року Бюджети 

різних рівнів, 

залучені кошти 

Забезпечення відповідності послуг 

з оздоровлення дітей прийнятим 

державним соціальним стандартам 
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та поточного ремонту, покращення 

матеріально-технічної бази 

36 Організація заходів з оздоровлення та 

відпочинку дітей, які потребують 

особливої соціальної уваги та 

підтримки 

Протягом 2022 року Бюджети 

різних рівнів 

Забезпечення доступності послуг з 

оздоровлення та відпочинку дітей 

Фізична культура і спорт 

37 Проведення масових спортивних 

заходів для населення 

Протягом 2022 року Місцевий 

бюджет 

150,000 

Залучення населення до 

фізкультурно-оздоровчої роботи 

38 Будівництво та реконструкція 

спортивних об’єктів в населених 

пунктах громади 

Протягом 2022 року Бюджети 

різних рівнів, 

 залучені кошти 

Створення сприятливих умов та 

забезпечено права жителів 

громади на заняття фізичною 

культурою і спортом, базуючись 

на принципах рівності та 

недискримінації, задоволено їхні 

потреби в оздоровчих послугах за 

місцем проживання та у місцях 

масового відпочинку, 

популяризація здорового способу 

життя 

 

Освіта 

39 Забезпечення вдосконалення та 

розвитку матеріально-технічної бази 

навчальних закладів громади 

Протягом 2022 року Державний та 

місцеві 

бюджети, інші 

джерела 

 

Забезпечення належних умов для 

навчання дітей у навчальних 

закладах 
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40 Забезпечення вдосконалення та 

розвитку інклюзивної освіти у закладах 

освіти громади 

Протягом 2022 року Державний 

бюджет, 

місцеві 

бюджети 

Надання якісної інклюзивної 

освіти у закладах освіти 

Культура і туризм 

41 Покращення матеріально-технічної 

бази закладів культури 

Протягом 2022 року Державний та 

місцеві 

бюджети 

Надання якісних культурних 

послуг та забезпечення належного 

функціонування закладів культури 

громади 

42 Здійснення заходів з популяризації 

туристичного потенціалу громади 

(наради, семінари, робочі зустрічі, 

презентації тощо) 

Протягом 2022 року  Просування туристичного 

продукту 

43 Залучення населення до надання послуг 

у сфері сільського (зеленого) туризму 

(наради, семінари, робочі зустрічі, 

презентації тощо) 

Протягом 2022 року  Розвиток туристичної 

інфраструктури, створення 

додаткових робочих місць 

Розширення каналів інформування населення про події та виклики громади 

44 Забезпечення інформування населення 

Борівської селищної територіальної 

громади про діяльність селищної ради, 

її виконавчого комітету з актуальних 

питань соціального, економічного, 

культурного життя на території 

Борівської селищної територіальної 

громади 

Протягом 2022 року Місцевий 

бюджет 

200,000 

Удосконалення системи 

ефективних комунікацій між 

Борівською селищною радою та 

засобами масової інформації, 

задоволення інформаційної 

потреби громадськості та усунення 

комунікаційних бар’єрів, 

забезпечення повноти та 

оперативності інформування 

населення Борівської селищної 
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територіальної громади про 

діяльність селищної ради, її 

виконавчого комітету з актуальних 

питань соціального, економічного, 

культурного життя на території 

Борівської селищної 

територіальної громади та 

забезпечення виконання вимог 

законодавства 

Містобудівна діяльність 

45 
Розроблення містобудівної 

документації перспективних населених 

пунктів громади 

Протягом 2022 року 
Місцевий 

бюджет 

Забезпечення виконання положень 

законодавства у сфері 

містобудування при вирішенні 

питань забудови територій 

46 Завершення розробки Генерального 

плану смт. Борова Борівської селищної 

ради 

Протягом 2022 року Місцевий 

бюджет 

200,000 

Буде виготовлено «Генеральний 

план смт. Борова Борівської 

селищної ради. Оновлено межі 

населеного пункту та План 

зонування (у складі Генерального 

плану) 
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IV. Перелік інвестиційних проєктів розвитку 

Борівської селищної територіальної громади, які планується реалізувати в 2022 році 

№ Найменування проекту 

Період 

реалізації 

проекту 

Оціночна вартість 

проекту, тис. грн. 

Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, 

тис. грн. 
Очікувані 

результати 
усього 

Залишок 

на 

01.01.2022 

Всього 

Державний, 

обласний 

бюджети 

місцевий 

бюджет 

інші 

джерела 

Житлово-комунальне господарство 

1 

Капітальний ремонт теплових 

мереж с. Богуславка, 

Борівського району, 

Харківської області 

(Коригування) 

2021-2022 5366,557 5366,557 5366,557 5366,557 - - 

Покращення якості 

надання послуг 

теплопостачання 

населення в с. 

Богуславка 

2 

Капітальний ремонт 

водонапірної вежі за адресою: 

вул. Підлісна, 7Г, смт Борова, 

Борівського району, 

Харківської області. 

Коригування 

2021-2022 3164,659 3065,692 3065,692 3065,692 - - 

Покращення якості 

водопостачання для 

населення в смт. 

Борова 

3 

Капітальний ремонт дороги по 

пров. Миру та частини вул. 

Покровська від буд.16 до 

перехрестя з вул.Миру в смт 

Борова Харківської області 

2021-2022 3726,518 3726,518 3726,518 3726,518 - - 

Покращення 

транспортної 

інфраструктури 

громади 

4 

Капітальний ремонт дороги по 

вул. Шкільна в смт. Борова 

Харківської області 

2021-2022 13621,294 13621,294 13621,294 13621,294 - - 

Покращення 

транспортної 

інфраструктури 

громади 

5 

Капітальний ремонт дороги по 

вул. Григорія Запорожченка 

від буд. № 27 до перехрестя з 

вул. Садова в с. Підвисоке 

Харківської області 

2021-2022 601,175 601,175 601,175 
або 

601,175 

або 

601,175 
- 

Покращення 

транспортної 

інфраструктури 

громади 
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6 

Капітальний ремонт дороги по 

вул. 14 квартал в смт Борова 

Харківської області 

2021-2022 19342,249 19342,249 19342,249 19342,249 - - 

Покращення 

транспортної 

інфраструктури 

громади 

7 

Капітальний ремонт мережі 

вуличного освітлення 

(відновлення елементів 

благоустрою) в селі Підлиман, 

Ізюмського району, 

Харківської області від КТП-

0027 по вул. Центральна 

2021-2022 624,381 624,381 624,381 624,381 - - 

Забезпечення 

населених пунктів 

громади вуличним 

освітленням 

8 

Капітальний ремонт мережі 

вуличного освітлення 

(відновлення елементів 

благоустрою) в с. Підлиман 

Борівського району 

Харківської області від ТП 

0281 по вул. Євдокімова, пров. 

Садовий 

2021-2022 436,963 436,963 436,963 436,963 - - 

Забезпечення 

населених пунктів 

громади вуличним 

освітленням 

9 

Капітальний ремонт мережі 

вуличного освітлення 

(відновлення елементів 

благоустрою) в селі Підлиман, 

Ізюмського району, 

Харківської області від ТП-

0138 по вул. Євдокимова, вул. 

Приморська, вул. Кузнецова 

2021-2022 522,636  522,636  522,636  522,636  - - 

Забезпечення 

населених пунктів 

громади вуличним 

освітленням 

10 

Капітальний ремонт мережі 

вуличного освітлення 

(відновлення елементів 

благоустрою) в селі Піски-

Радьківські Харківської 

області від КТП-197 по вул. 

2022 307,083 307,083 307,083 307,083 - - 

Забезпечення 

населених пунктів 

громади вуличним 

освітленням 
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Миру 

11 

Капітальний ремонт мережі 

вуличного освітлення 

(відновлення елементів 

благоустрою) в селі Піски-

Радьківські Харківської 

області від КТП-151 по вул. 

Кільцевій, вул. Центральній» 

2022 236,780 236,780 236,780 236,780 - - 

Забезпечення 

населених пунктів 

громади вуличним 

освітленням 

12 

«Капітальний ремонт мережі 

вуличного освітлення 

(відновлення елементів 

благоустрою) в селі Піски-

Радьківські Харківської 

області від ЗТП-92 по вул. 

Центральній, пров. 

Шосейному, вул. 

Привокзальній, вул. Кільцевій, 

вул. Молодіжній» 

2022 559,423 559,423 559,423 559,423 - - 

Забезпечення 

населених пунктів 

громади вуличним 

освітленням 

13 

Капітальний ремонт мережі 

вуличного освітлення 

(відновлення елементів 

благоустрою) в селі Піски-

Радьківські Харківської 

області від КТП-168 по вул. 

Гагаріна, вул. Кільцевій» 

2022 294,143 294,143 294,143 294,143 - - 

Забезпечення 

населених пунктів 

громади вуличним 

освітленням 

14 

Капітальний ремонт мережі 

вуличного освітлення 

(відновлення елементів 

благоустрою) в селі Піски-

Радьківські Харківської 

області від КТП-196  по вул. 

Привокзальній, вул. Гагаріна» 

 

2022 328,363 328,363 328,363 328,363 - - 

Забезпечення 

населених пунктів 

громади вуличним 

освітленням 
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15 

Капітальний ремонт мережі 

вуличного освітлення 

(відновлення елементів 

благоустрою) в селі Піски-

Радьківські Харківської 

області від КТП-337  по вул. 

Степова, вул. Центральна, 

пров. Шкільний, вул. 

Гагаріна» 

2022 546,267 546,267 546,267 546,267 - - 

Забезпечення 

населених пунктів 

громади вуличним 

освітленням 

16 

Капітальний ремонт мережі 

вуличного освітлення 

(відновлення елементів 

благоустрою) в селі Піски-

Радьківські Харківської 

області від КТП-46  по вул. 

Степовій, вул. Парковій, вул. 

Кільцевій, вул. Центральній» 

2022 508,341 508,341 508,341 508,341 - - 

Забезпечення 

населених пунктів 

громади вуличним 

освітленням 

17 

«Капітальний ремонт мережі 

вуличного освітлення 

(відновлення елементів 

благоустрою) в селі Піски-

Радьківські Харківської 

області від ЗТП-307  по пров. 

Робітничому» 

2022 158,972 158,972 158,972 158,972 - - 

Забезпечення 

населених пунктів 

громади вуличним 

освітленням 

18 

«Капітальний ремонт мережі 

вуличного освітлення 

(відновлення елементів 

благоустрою) в селі Піски-

Радьківські Харківської 

області від КТП-91  по вул. 

Центральній» 

2022 88,833 88,833 88,833 88,833 - - 

Забезпечення 

населених пунктів 

громади вуличним 

освітленням 

19 
«Капітальний ремонт 

вуличного освітлення по вул. 
2022 263,518 263,518 263,518 263,518 - - 

Забезпечення 

населених пунктів 
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Перемоги, вул. Кленова, вул. 

Степова, с. Загризове  

Ізюмського району 

Харківської області» 

громади вуличним 

освітленням 

20 

«Капітальний ремонт 

вуличного освітлення по вул. 

Першотравнева, вул. Біжка, 

вул. Зарічна, с. Загризове  

Ізюмського району 

Харківської області» 

2022 225,689 225,689 225,689 225,689 - - 

Забезпечення 

населених пунктів 

громади вуличним 

освітленням 

Освіта 

21 

Капітальний ремонт в 

Окружному опорному закладі 

«Борівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №1 імені 

Героя Радянського Союзу В.С. 

Колісника Борівської 

селищної ради» та його філії 

за адресою: 63801, Харківська 

область, смт. Борова, вул. 

Миру, буд. 23. Коригування 

2018-2022 52291,54 40663,295 40663,295 39190,332 1472,963 - 

Забезпечення 

комфортних умов 

навчання для дітей 

22 

Капітальний ремонт 

приміщень Борівського 

Будинку дитячої та юнацької 

творчості Борівської районної 

ради Харківської області, що 

розташований за адресою: 

Харківська область, 

Борівський район, смт. 

Борова, вул. Миру, б. 12 

2022 2995,459 2995,459 2 995,459 2 995,459 - - 

Забезпечення 

комфортних умов 

навчання для дітей у 

закладах 

позашкільної освіти 

23 

Капітальний ремонт фасаду 

будівлі Піско-Радьківської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів Борівської 

2022 4431,336 4431,336 4431,336 4431,336 - - 

Забезпечення 

комфортних умов 

навчання для дітей 
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селищної ради за адресою: 

63832, Харківська область, с. 

Піски-Радьківські, вул. 

Центральна, 4 

Культура 

24 

Реконструкція вхідної групи (с 

заміною заповнення віконних 

прорізів), фасаду, покрівлі, та 

проведення технічного 

обстеження будівлі 

«Комунальний заклад 

Борівський районний Будинок 

культури Борівської районної 

ради Харківської області», що 

знаходиться за адресою: смт. 

Борова, вул. Миру, буд. 19 

2022 25045,038 24820,202 24820,202 22820,202 2000,000 - 

Забезпечення 

культурних потреб 

населення громади 

 

 

Секретар Борівської селищної ради                                                                                                               Віталій КІЯН 

 


