
 
УКРАЇНА 
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Борівська селищна рада 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

VІ сесії VІІІ скликання 
 

    від 18 лютого 2021 року № 2 
 
Про внесення змін та доповнень до 
Програми економічного і соціального 
розвитку Борівської селищної 
територіальної громади на 2021 рік, 
затвердженої рішенням ІІІ сесії 
Борівської селищної ради VІІІ 
скликання від 24 грудня 2020 року № 2 
 

З метою забезпечення подальшого соціально-економічного розвитку 

Борівської селищної територіальної громади, забезпечення населення якісними 

житлово-комунальними послугами, на підставі пункту 22 частини першої статті 

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

враховуючи рекомендації постійних комісій селищної ради, селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 
1. Внести зміни та доповнення до Програми економічного і соціального 

розвитку Борівської селищної територіальної громади на 2021 рік, затвердженої 

рішенням ІІІ сесії Борівської селищної ради VІІІ скликання від 24 грудня 2020 

року № 2, а саме: 

1.1. Доповнити розділ «Житлово-комунальне господарство» частини ІІІ 

«Заходи Програми щодо реалізації пріоритетних завдань у 2021 році» 

наступними заходами з реалізації завдань: 

- 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. 

Термін виконання протягом 2021 року. Джерела фінансування та орієнтовні 

обсяги фінансування 1000,000 тис. грн. місцевий бюджет. Очікуваний результат 



 

– безперебійна робота підприємства у відповідності до його функціонального 

призначення. Забезпечення населення якісними житлово-комунальними 

послугами. 

 - 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, зокрема і побудинкових. Термін виконання протягом 2021 року. 

Джерела фінансування та орієнтовні обсяги фінансування 1000,000 тис. грн. 

місцевий бюджет. Очікуваний результат – безперебійна робота підприємства у 

відповідності до його функціонального призначення. Забезпечення населення 

якісними житлово-комунальними послугами. 

 1.2. Доповнити розділ «Зайнятість населення та ринок праці» частини ІІІ 

«Заходи Програми щодо реалізації пріоритетних завдань у 2021 році» 

наступним заходом з реалізації завдань: 

- 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. Термін 

виконання протягом 2021 року. Джерела фінансування та орієнтовні обсяги 

фінансування 1000,000 тис. грн. місцевий бюджет. Очікуваний результат – 
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. 

1.3. Доповнити розділ «Охорона здоров’я» частини ІІІ «Заходи Програми 

щодо реалізації пріоритетних завдань у 2021 році» наступним заходом з 

реалізації завдань: 

- Облаштування приміщення АЗПСМ с. Чернещина у відповідності до 

норм ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Термін виконання 

протягом 2021 року. Джерела фінансування та орієнтовні обсяги фінансування 

35,000 тис. грн. місцевий бюджет. Очікуваний результат – забезпечення 

доступності до приміщень лікувальних закладів осіб з обмеженими 

можливостями. 

2. Частину III «Заходи Програми щодо реалізації пріоритетних завдань у 

2021 році» викласти у новій редакції, згідно з додатком 1 (додається), який є 

невід’ємною частиною даного рішення. 

3. Рішення набирає чинності з моменту його прийняття. 



 

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 
 

 



 

Затверджено 

 рішенням VI  сесії Борівської селищної ради VIІІ скликання 

від 18 лютого 2021 року №2 «Про внесення змін та доповнень до 

Програми економічного і соціального розвитку Борівської селищної 

Територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням ІІІ сесії 

Борівської селищної ради VІІІ скликання від 24 грудня 2020 року № 2» 

 

ЧАСТИНА III 

Заходи Програми щодо реалізації пріоритетних завдань у 2021 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 

 

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) 

 

50,000 

Відведення нових земельних 

ділянок, підвищення 

ефективності використання 

земель громади 

Промисловий комплекс 

3 Сприяння технічному переоснащенню 2021 рік  Забезпечення зростання обсягів 



 

промислових підприємств громади, 

впровадженню енергозберігаючих 

технологій та модернізації мереж 

виробництва, 

енергоефективності 

виробництва, економії 

енергоресурсів, підвищення 

рентабельності виробництва 

Впровадження енергоефективного зовнішнього освітлення 

4 Будівництво та капітальний ремонт  

вуличного освітлення в населених 

пунктах громади 

Протягом 2021 року  Забезпечення комфортності 

життєдіяльності 

Здійснення комплексу заходів із запровадження енергозберігаючих технологій 
5 Розроблення та затвердження  

Програми відшкодування частини 

суми кредиту на енергозберігаючі 

заходи 

Протягом 2021 року  Зменшення споживання та 

ефективне використання 

паливно-енергетичних ресурсів 

населенням 

Транспортний комплекс 

6 Формування зручного графіку 

транспортного сполучення на 

території Борівської селищної 

територіальної громади 

Протягом 2021 року  Забезпечення доступного 

транспортного сполучення для 

мешканців громади 

Житлово-комунальне господарство 
7 Сприяння створенню об’єднань 

співвласників багатоквартирних 

будинків (ОСББ) 

Протягом 2021 року  Формування конкурентного 

середовища на ринку 

обслуговування житла 

8 Будівництво, реконструкція, ремонт і 

утримання вулиць і доріг комунальної 

власності у населених пунктах 

Протягом 2021 року Державний та 

місцеві 

бюджети 

Поліпшення транспортно-

експлуатаційних показників 

дорожнього комплексу 

громади, підвищення рівня 



 

комфортності дорожнього руху 

та рівня благоустрою у 

населених пунктах громади 

9 Відшкодування різниці між розміром 

тарифу на послуги централізованого 

водопостачання та водовідведення та 

розміром економічно обґрунтованих  

витрат Борівського комунального 

водопровідно-каналізаційного 

підприємства 

Протягом 2021 року 720,000 

селищний 

бюджет 

Погашення різниці між 

фактичною вартістю 

водопостачання та 

водовідведення, що 

вироблялися, транспортувалися 

та постачалися населенню, що 

затверджувалися органом 

місцевого самоврядування. 

Уникнення кредиторської 

заборгованості на підприємстві 

10 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 

Протягом 2021 року 1000,000 

місцевий 

бюджет 

Безперебійна робота 

підприємства у відповідності 

до його функціонального 

призначення. Забезпечення 

населення якісними житлово-

комунальними послугами. 



 

енерговитрат за рахунок: 

встановлення енергозберігаючого 

обладнання, придбання та повірки 

приладів обліку, зокрема і 

побудинкових. 

11 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, зокрема і 

Протягом 2021 року 1000,000 

місцевий 

бюджет 

Безперебійна робота 

підприємства у відповідності 

до його функціонального 

призначення. Забезпечення 

населення якісними житлово-

комунальними послугами. 



 

побудинкових. 

Якісний благоустрій 
12 Розроблення та затвердження 

Програми та Правил благоустрою 

населених пунктів Борівської 

селищної територіальної громади. 

Реалізація заходів Програми 

Протягом 2021 року  Збереження стану об’єктів 

загального користування, 

історико-культурного, 

природоохоронного та іншого 

призначення, а також 

природних ландшафтів, 

рекреаційних зон; утримання та 

ремонт існуючих; поліпшення 

санітарного стану 

навколишнього природного 

середовища селища, сіл та 

створення кращих умов для 

діяльності його мешканців; 

зменшення шкідливого впливу 

побутових відходів на 

навколишнє природне 

середовище та здоров’я 

людини; підвищення рівня 

якості послуг, що надаються 

населенню з питань 

благоустрою та санітарного 

очищення; створення умов для 

очищення населених пунктів 

від забруднення побутовими 

відходами; впровадження 

сучасних технологій, 



 

спеціалізованого обладнання; 

підвищення ефективності 

функціонування підприємств із 

питань благоустрою та 

санітарного очищення 

13 Впровадження сучасної системи збору 

та переробки твердих побутових 

відходів на території Борівської 

селищної територіальної громади 

Протягом 2021 року  Покращення якості надання 

послуг в галузі поводження з 

твердими побутовими 

відходами на території 

Борівської селищної 

територіальної громади 

14 Розробка проєкту Рекультивації 

полігону ТПВ на території Борівської 

селищної територіальної громади 

Протягом 2021 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 2021 року  Забезпечення комфортного 

відпочинку 

Розвиток споживчого ринку 

16 Створення та забезпечення 

функціонування ринків та 

торговельних майданчиків на 

території Борівської селищної 

територіальної громади 

Протягом 2021 року  Забезпечення функціонування в 

громаді необхідної кількості 

ринкових об'єктів 

17 Створення та забезпечення якісної 

роботи консультаційно-інформаційної 

Протягом 2021 року  Надання споживачам 

консультацій та оперативне 



 

служби «гаряча лінія» з питань 

захисту прав споживачів 

реагування на звернення 

пересічних громадян 

Капітальні інвестиції 
18 Розроблення та організація схеми 

персонального супроводу 

інвестиційних проектів у пріоритетні 

галузі розвитку економіки 

Протягом 2021 року  Активізація інвестиційної 

діяльності та підтримка  

інноваційних проектів 

19 Реалізація проектів, фінансування 

яких буде здійснюватися за рахунок 

коштів державного фонду 

регіонального розвитку 

Протягом 2021 року  Розбудова та поліпшення стану 

об'єктів інженерно-

транспортної та соціальної 

інфраструктури 

 

20 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 2021 року  Розбудова та поліпшення стану 

об'єктів інженерно-

транспортної та соціальної 

інфраструктури 

21 Участь в обласних конкурсах проєктів 

місцевого розвитку 

Протягом 2021 року  Розв'язання місцевих проблем 

соціально-економічного 

характеру та стимулювання 

громадської активності, 

спрямованої на вирішення 

питань місцевого значення 

22 Участь в Програмах міжнародної 

технічної допомоги місцевого 

Протягом 2021 року  Розв'язання місцевих проблем 

соціально-економічного 



 

розвитку характеру та стимулювання 

громадської активності, 

спрямованої на вирішення 

питань місцевого значення 

Запровадження громадського бюджетування «Бюджет участі» 

23 Розробка та затвердження Положення 

про «Бюджет участі», Реалізація 

заходів Положення. 

Протягом 2021 року 1000,000 Фінансування проектів 

мешканців громади, 

направлених на соціально-

економічний і культурний 

розвиток Борівської селищної 

територіальної громади 

 

Надання якісних адміністративних послуг 

24 Сприяння ефективному 

функціонуванню Центра надання 

адміністративних послуг 

Протягом 2021 року  Спрощення процедури 

оформлення адміністративних 

послуг та отримання 

документів дозвільного 

характеру для суб’єктів 

господарювання та жителів 

громади 

25 

Запровадження виїзних прийомів 

адміністраторами ЦНАПу віддалених 

населених пунктів громади 

Протягом 2021 року  

Наближення надання 

адміністративних послуг до 

жителів громади 

Податково-бюджетна діяльність 
26 Проведення моніторингу стану 

надходжень доходів до бюджету. 

Аналіз тенденцій щодо наповнення 

Протягом 2021 року  Скорочення обсягів 

заборгованості зі сплати 

податків і зборів, забезпечення 



 

дохідної частини бюджету та пошук 

додаткових джерел надходжень 

виконання показників дохідної 

частини бюджету 

27 Забезпечення збалансованості 

бюджету, цільове та раціональне 

використання, недопущення 

заборгованості із соціальних виплат 

Протягом 2021 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 

28 Забезпечення обстежень умов 

проживання та виховання дітей, які 

виховуються в сім’ях, що 

перебувають у складних життєвих 

обставинах 

Протягом 2021 рік  Покращення умов утримання 

та виховання дітей,  

попередження виходу дітей із 

сімей 

Зайнятість населення та ринок праці 
29 Активізація роботи щодо 

стимулювання роботодавців до 

створення нових та збереження 

існуючих робочих місць, розвитку 

підприємницької ініціативи та 

самозайнятості серед безробітних 

Протягом 2021 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 

30 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 2021 року 1000,000 

місцевий 

бюджет 

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 

31 Здійснення контролю за дотриманням 

підприємствами, які знаходяться в 

підпорядкуванні громади 

законодавства про працю 

Протягом 2021 року  Ліквідація заборгованості з 

виплати заробітної плати на 

підприємствах, які знаходяться 

в підпорядкуванні громади, 

підвищення розміру заробітної 

плати населення 

Соціальне забезпечення 

32 Забезпечення ефективності надання 

соціальних послуг та наближення їх 

Протягом 2021 року  Покращення умов проживання 

та обслуговування громадян 



 

до потреб отримувачів похилого віку, інвалідів та 

дітей-інвалідів. Надання 

населенню громади соціальних 

послуг на належному рівні та 

забезпечення громадян, які 

потребують отримання 

соціальних послуг 

 
33 Проведення робіт з обладнання 

об’єктів інфраструктури громади 

засобами безперешкодного доступу 

для осіб з обмеженими фізичними 

можливостями 

Протягом 2021 року Обласний, 

місцевий 

бюджети та 

інші джерела 

фінансування 

Повна доступність до об’єктів 

соціальної інфраструктури для 

осіб з обмеженими фізичними 

можливостями 

Охорона здоров'я 
34 Удосконалення матеріально-

технічного забезпечення 

підпорядкованих закладів охорони 

здоров’я громади 

2021 рік Державний, 

обласний та 

місцевий 

бюджети 

Зміцнення матеріально-

технічного стану закладів, 

покращення умов лікування 

пацієнтів та роботи медичного 

персоналу, впровадження 

сучасних методів лікування та 

діагностики 

35 Пропаганда стимулювання здорового 

способу життя, профілактика 

соціально-небезпечних хвороб 

Протягом 2021 року  Буде проведено просвітницько-

профілактичні заходи щодо 

здорового способу життя, 

проведено роботу з молоддю, 

профілактичні заходи із 

попередження захворювань 



 

алкоголізму, наркоманії, СНІД 

36 Відшкодування вартості препаратів 

інсуліну хворим на цукровий та 

нецукровий діабет 

Протягом 2021 року Державний 

бюджет, 

Селищний 

бюджет  

1500,000 

Забезпечення права жителів 

громади на доступну медичну 

допомогу 

37 Облаштування приміщення АЗПСМ 

с. Чернещина у відповідності до норм 

ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність 

будівель і споруд.  

Протягом 2021 року 35,000 місцевий 

бюджет 

Забезпечення доступності до 

приміщень лікувальних 

закладів осіб з обмеженими 

можливостями. 

Підтримка дітей та молоді 
38 Забезпечення роботи дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку, 

включаючи проведення капітального  

та поточного ремонту, покращення 

матеріально-технічної бази 

Протягом 2021 року Бюджети різних 

рівнів, залучені 

кошти 

Забезпечення відповідності 

послуг з оздоровлення дітей 

прийнятим державним 

соціальним стандартам 

39 Організація заходів з оздоровлення та 

відпочинку дітей, які потребують 

особливої соціальної уваги та 

підтримки 

Протягом 2021 року Бюджети різних 

рівнів 

Забезпечення доступності 

послуг з оздоровлення та 

відпочинку дітей 

Фізична культура і спорт 

40 Проведення масових спортивних 

заходів для населення 

Протягом 2021 року Місцевий 

бюджет 

50,000 

Залучення населення до 

фізкультурно-оздоровчої 

роботи 

41 Будівництво та реконструкція 

спортивних об’єктів в населених 

пунктах громади 

Протягом 2021 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 
42 Забезпечення вдосконалення та 

розвитку матеріально-технічної бази 

навчальних закладів громади 

Протягом 2021 року Державний та 

місцеві 

бюджети, інші 

джерела 

Забезпечення належних умов 

для навчання дітей у 

навчальних закладах 

43 Забезпечення вдосконалення та 

розвитку інклюзивної освіти у 

закладах освіти громади 

Протягом 2021 року Державний 

бюджет, місцеві 

бюджети 

Надання якісної інклюзивної 

освіти у закладах освіти 

44 Реалізація заходів Програми розвитку 

освіти Борівської селищної 

територіальної громади на 2021-2025 

роки 

Протягом 2021 року Державний та 

місцеві 

бюджети, інші 

джерела 

Оптимізація структури закладів 

освіти до реальних потреб 

громади, створення на їх базі 

опорних шкіл; створення 

якісного навчального простору 

для особистісного розвитку і 

творчої самореалізації 

учасників освітнього процесу, 

зміцнення їх здоров’я; 

підготовка та виховання 

педагогічних кадрів, здатних 



 

працювати в умовах Нової 

української школи; створення 

дієвої системи ресурсного 

забезпечення освіти; 

наближення  системи освіти до 

європейських вимірів і 

стандартів; підвищення 

конкурентоздатності 

випускника; підвищення якості 

освіти на всіх рівнях освітньої 

системи 

Культура і туризм 
45 Покращення матеріально-технічної 

бази закладів культури 

Протягом 2021 року Державний та 

місцеві 

бюджети 

Надання якісних культурних 

послуг та забезпечення 

належного функціонування 

закладів культури громади 

46 Здійснення заходів з популяризації 

туристичного потенціалу громади 

Протягом 2021 року  Просування туристичного 

продукту 

47 Залучення населення до надання 

послуг у сфері сільського (зеленого) 

туризму 

Протягом 2021 року  Розвиток туристичної 

інфраструктури, створення 

додаткових робочих місць 

Розширення каналів інформування населення про події та виклики громади 
48 Забезпечення інформування 

населення Борівської селищної 

територіальної громади про діяльність 

селищної ради, її виконавчого 

комітету з актуальних питань 

Протягом 2021 року Місцевий 

бюджет 120,0 

Удосконалення системи 

ефективних комунікацій між 

Борівською селищною радою 

та засобами масової інформації, 

задоволення інформаційної 



 

соціального, економічного, 

культурного життя на території 

Борівської селищної територіальної 

громади 

потреби громадськості та 

усунення комунікаційних 

бар’єрів, забезпечення повноти 

та оперативності 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 та забезпечення 

виконання вимог законодавства 

Містобудівна діяльність 

49 

Розроблення містобудівної 

документації перспективних 

населених пунктів громади 

Протягом 2021 року 
Місцевий 

бюджет 

Забезпечення виконання 

положень законодавства у 

сфері містобудування при 

вирішенні питань забудови 

територій 

50 Завершення розробки Генерального 

плану смт. Борова Борівської 

селищної ради. 

2021 400,000 Буде виготовлено 

«Генеральний план смт. Борова 

Борівської селищної ради. 

Оновлено межі населеного 

пункту та План зонування (у 

складі Генерального плану) 

 

Секретар Борівської селищної ради                                                   Віталій КІЯН 


