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   Стратегія розвитку Бучанської міської об’єднаної 
територіальної громади на період до 2029 року розроблено 
в рамках проекту «Сприяння стратегічному розвитку 
територіальних громад малих міст», що реалізується 
ВАОМС «Асоціація міст України»  спільно з Німецьким 
товариством міжнародного співробітництва (GIZ) та 
фінансується Урядом Федеративної республіки Німеччини і 
Європейським Союзом. 



        

   Методологія розробки Стратегії 

•Прогнози, моделювання 

сценаріїв 

•Місія, Бачення 

•SWOT-аналіз 

•Стратегічний вибір 

•Плани дій (цілі, завдання) 

•Проекти та заходи 

Аналіз 

•Дослідження та 

стратегічний аналіз 

середовища 

•Профіль громади 

•Соціологічні дослідження 

•Громадське обговорення та 

сприйняття громадою 

•Ухвалення міською радою 

•Розробка цільових і 

галузевих програм 

•Структура управління 

•Моніторинг та оцінка 

•Перегляд та коригування 

Планування Впровадження 

Схема процесу розробки Стратегії 

Під час розробки Стратегії розвитку громади (Стратегія) та Плану її реалізації 
використано методологію, яка складається з 7 логічних етапів: 
1) Підготовчий етап; 
2) Проведення стратегічного аналізу 
3) Розробка елементів Стратегії 
4) Підготовка плану реалізації Стратегії 
5) Підготовка Стратегії 
6) Громадські слухання для обговорення Стратегії 
7) Розгляд на черговій сесії місцевої ради і ухвалення Стратегії. 



        

Підготовка плану реалізації Стратегії 

Стратегічне бачення 
Місія 

Стратегічний 

напрям A 

Стратегічний 

напрям B 

Стратегічний 

напрям D 

Стратегічна ціль A.1 

 

Завдання / Проект Завдання / Проект Завдання / Проект 

Стратегічна ціль B.1 Стратегічна ціль D.1 

Оперативна ціль A.1.1. Оперативна ціль B.1.1. Оперативна ціль D.1.1. 



        

   Коротка характеристика громади 

• Склад громади: 
• Бучанська міська рада місто Буча 
• Гаврилівська сільська рада село Гаврилівка, село Тарасівщина 
• Блиставицька сільська рада село Блиставиця 
• Луб'янська сільська рада село Луб'янка 

• Бучанська міська об’єднана 
територіальна громада створена 
25 вересня 2018 року з центром у 
м. Буча.  

• На території Бучанської міської 
об’єднаної територіальної 
громади створено три 
старостинські округи: 
Гаврилівський, Луб’янський та 
Блиставицький.    

• Площа об'єднаної територіальної 
громади: 131.72 км 2  

• Чисельність населення громади: 
39428  

• Кількість рад, що об'єдналися: 4.  



        

Виробничий потенціал 

Економічний потенціал складають промислові підприємства   
приладобудівної та деревообробної промисловості, будівельні та 
транспортні організації.  
До найпотужніших підприємств міста відносяться: 
    ТОВ НВП «Мадек» 
    ПП «Деліція» 
    ДП «ПТЕМ - ІНЖИНІРИНГ» 
    ПрАТ «Меліоратор» та інші. 

 



        

Міський бюджет 

Загальна сума надходжень за 2018 рік склала 406,2 млн. грн при затвердженій 
сумі на рік з врахуванням змін – 406,2 млн. грн. Виконання до затвердженої 
суми на рік з врахуванням змін склало 100,0%. 
Власних доходів загального та спеціального фондів надійшло 217,1 млн. грн, що 
становить 100,5% до плану на 2018 рік та 114,8% до надходжень за 2017 рік. 
Міський бюджет з видатків виконано за 2018 рік в цілому на 94,7% до 
затвердженої суми на рік з врахування змін (затверджено із врахування змін 
424,9 млн. грн, використано – 402,5 млн. грн). 
 

 



        

Підприємництво 

Станом на 01.04.2019 року на території Бучанської міської об'єднаної 
територіальної громади зареєстровано 2234 суб’єктів 
підприємницької діяльності. З них 518 є юридичними особами та 1716 
— фізичними особами-підприємцями. 
Середні та малі підприємства, які діють на території Бучанської ОТГ 
становлять 99,9% від загальної кількості економічно активних 
підприємств міста. На середніх і малих підприємствах працює 75,5 % 
найманих працівників усіх підприємств-суб’єктів господарської 
діяльності міста. 
 

 



        

Експорт та інвестиційна діяльність 

• За даними статистики, обсяг експорту товарів підприємств міста Буча за I 
півріччя 2018 року становив 3532,2 тис. дол. США (0,4 % від загального обсягу 
експорту товарів області) імпорту – 7421,2 тис. дол. (0,4% від загального 
обсягу імпорту товарів області). 

• Обсяг експорту послуг за I півріччя 2018 р. становив 692,7 тис. дол. США (0,5% 
від загального обсягу експорту послуг області), імпорту – 302,9 тис. дол. США 
(0,5% від загального обсягу імпорту послуг області). 



        

Соціальна інфраструктура 

     У Бучанській міській об’єднаній територіальній громаді функціонують: 
• 11 закладів дошкільної освіти комбінованого типу комунальної форми 

власності, з них: 1 у складі навчально-виховного комплексу (далі - НВК). В усіх 
закладах дошкільної освіти організована інклюзивна форма навчання, працює 
10 інклюзивних груп. У закладах дошкільної освіти функціонує  114  груп,  з 
них: 19 логопедичних,  2 офтальмологічні групи; 8  груп  з  режимом  
короткотривалого  перебування.   

• 1 Бучанський міський інклюзивно-ресурсний центр (ІРЦ). 
• 1 позашкільний заклад освіти - Бучанський центр позашкільної роботи (БЦПР).   
     Функціонує мережа приватних закладів освіти:  
• 9 закладів дошкільної освіти приватної власності, з них: 3 у складі НВК. 
• 2  приватних заклади загальної середньої освіти: з них 1 у складі НВК. 
• 1 вищий приватний навчальний заклад Український гуманітарний інститут. 

 
• В галузі охорони здоров'я функціонує 2 установи, що утворилися на підставі 

медичної реформи:  «Бучанський консультативно-діагностичний центр»  та 
«Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги» ,  що включає в 
себе амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Гаврилівка, 
с.Луб’янка, с.Блиставиця. 

• Місто має розвинену культурну й спортивну інфраструктуру, яка 
представлена: 5 бібліотеками, 2 музеями, 6 будинками культури, 1 центром 
культури та дозвілля, Бучанською дитячою школою мистецтв ім. Л. Ревуцького 
та Гаврилівською дитячою музичною школою, двома стадіонами, дитячо-
юнацькою спортивною школою. 



        

  Обґрунтування стратегічного вибору 

Сильні сторони Слабкі сторони 
1. Стратегічне місце розташування 

2. Близькість до столиці 

3. Наявність залізної дороги 

4. Близькість до аеропорту  Гостомель 

5. Сильна адміністративна команда 

6. Наявність земельних ділянок під розміщення 
інвестицій 

7. Потужний промисловий потенціал 

8. Наявний Індустріальний парк 

9. Наявність трудових ресурсів  (60% працездатного 
населення) 

10. Багаті водні, земельні й лісові ресурси 

11. Високий інтелектуальний потенціал 

12. Високий соціально-культурний рівень розвитку 
громади 

13. Наявність курортних зон 

14. Глибокі історичні корені 

15. Туристична привабливість регіону 

16. Велика чисельність малих і середніх підприємств  

17. Міжмуніципальне співробітництво з м.Київ, 
сусідніми ОТГ 

18. Участь у загальнодержаних, міжнародних 
програмах та конкурсах 

  

1. Відтік трудових ресурсів 

2. Дефіцит робочих місць  

3. Дефіцит кваліфікованої робочої сили 

4. Відсутність пасажирських перевезень між 
населеними пунктами громади 

5. Зношеність мереж водопостачання та 
водовідведення 

6. Відсутність системи централізованого 
водопостачання та водовідведення у населених 
пунктах громади 

7. Застарілий житловий фонд 

8. Відсутність комплексного підходу до управління 
побутовими відходами та відходами тваринного 
виробництва 

9. Недостатній рівень громадської безпеки 

10. Низький рівень безпеки на залізниці та 
автомагістралях 

11. Високий рівень ґрунтових вод 

12. Зношеність матеріально- технічної бази об’єктів 
рекреаційно-оздоровчого призначення 

13. Слабкий рівень історико-культурної спроможності 
громади  

14. Низький рівень надходження ПДФО 

15. Недостатньо розвинута транспортна інфраструктура 
(паркінги, вело- та пішохідні зони) 

16. Наявність торф’яників на території громади  

Результати аналізу SWOT 



        

Можливості Загрози 
1. Інтеграція України в ЄС 

2. Завершення реформи децентралізації влади 

3. Запровадження нового адміністративно-

територіального устрою 

4. Подальше проведення загальнодержавних 

реформ 

5. Розширення міжнародних ринків збуту 

6. Позитивне міграційне сальдо України 

7. Завершення війни з Росією 

8. Ріст інвестиційної привабливості України 

(збільшення надходжень прямих іноземних 

інвестицій в економіку України)  

9. Збільшення державного стимулювання 

використання альтернативних джерел енергії 

10. Ріст купівельної спроможності населення та 

загальне покращення рівня життя громадян 

11. Покращення рівня екологічної безпеки 

1. Політична нестабільність в Україні 

2. Зниження рівня купівельної спроможності та 

погіршення рівня життя громадян 

3. Ескалація конфлікту на Сході України  

4. Агресивна політика центру агломерації 

5. Погіршення демографічної ситуації 

6. Скорочення трудових ресурсів через виїзд людей за 

кордон, в інші міста України 

7. Високий рівень корупції у владі  

8. Згортання процесу проведення реформ  

9. Фінансова та курсова нестабільність, ріст інфляції 

10. Погіршення національного законодавства, що 

сприятиме розвитку територіальних громад 

11. Централізація бюджетів  

12. Зниження конкурентності вітчизняної економіки 

13. Зростання вартості енергоресурсів  

14. Поглиблення міжнародної політичної та економічної 

кризи 

15. Скорочення міжнародної технічної та кредитної 

допомоги Україні 

16. Скорочення притоку прямих іноземних інвестицій в 

економіку України 

17. Зміна клімату, природні та техногенні катаклізми 

18. Несприятлива епідеміологічна ситуація в Україні 

Результати аналізу SWOT 



        
Сектор «Порівняльні переваги». Тип стратегії – агресивна, наступальна. 



        
Сектор «Виклики». Тип стратегії – динамічна, конкурентна. 



        
Сектор «Ризики». Тип стратегії – оборонна. 



        

СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ 

Бучанська ОТГ – це: 
- громада високої духовної культури та активної громадськості.  

- громада, що сприяє розвитку малого та середнього бізнесу, 

впровадженню інновацій. Де працює відкрита, відповідальна влада. 

- курортний центр Київщини, громада з чистою екологією, де 

впроваджуються енергоощадні технології. 

- громада, з розвинутим водним, фестивальним, спортивним та зеленим 

туризмом 

Громада, де безпечно та хочеться жити молодому поколінню. 
  

• На основі проведеного SWOT аналізу, 
змодельованих сценаріїв розвитку громади, 
Робочою групою було визначено Місію та 
Стратегічне бачення розвитку Бучанської міської 
об’єднаної територіальної громади до 2029 року: 



        

4. Стратегічні напрями розвитку громади 

А. Комфортні умови життя людини 

Стратегічні напрями розвитку 

Стратегічні цілі 

В. Розвиток місцевої економіки 

А.1. Безпека життя і правопорядок 

А.2. Створення комфортної 

інфраструктури 

А.3. Розвиток соціальної 

інфраструктури та сфери послуг 

В.1. Сприяння розвитку 

агропромислового виробництва на 

території громади 

В.2. Створення сприятливих умов 

для ведення бізнесу та залучення 
інвестицій 

 

А.4. Створення активного 

громадського середовища 



        

4.1. Стратегічний напрям А. Комфортні умови життя людини 

А.1.  

Безпека життя і 

правопорядок 

 

Стратегічні цілі 

Оперативні цілі 

А.2. 

Створення комфортної 

інфраструктури 

А.3. 

Розвиток соціальної 

інфраструктури та сфери 
послуг 

А.1.1. 

Зниження рівня 

злочинності та 

забезпечення цивільного 
захисту населення 

А.1.2. 

Підвищення рівня 

безпеки на 

автомобільних дорогах та 

залізниці  

 А.1.3. 

Підвищення якості питної 

води в громаді 

 
А.1.4. 

Покращення екологічної 

ситуації та охорона 

довкілля 

А.1.5. 

Створення центрів 

безпеки 

 

А.2.1. 

Реформа житлово-

комунального 

господарства 

А.2.2. 

Покращення інженерно-

транспортної 

інфраструктури 

А.3.1. 

Відкриття молодіжних 

центрів та центрів 

дозвілля 

А.3.2. 

Покращення рівня 

доступності  

адміністративних послуг 
для громадян 

А.3.3. 

Покращення надання 

медичних та соціальних 

послуг 

А.3.4. 

Розвиток сфери фізичної 

культури і спорту 

А.3.5. 

Підвищення рівня 

привабливості громади 

А.4. 

Створення активного 

громадського 

середовища 

А.4.1. 

Підтримка місцевих 

громадських ініціатив та 

проектів 

А.4.2. 

Запровадження відкритих 

механізмів консультації 

влади з громадськістю 

А.4.3. 

Підтримка діяльності 

профільних громадських 

рад та ОСН 

А.4.4. 

Ухвалення Статуту 

Бучанської ОТГ 

А.2.3. 

Енергоефективна 

політика громади 

Напрям розвитку А. Комфортні умови життя людини 



        
Стратегічна ціль А.1. Безпека життя і правопорядок 

Оперативна ціль Оперативне завдання / сфера реалізації проектів 

А.1.1. 
Зниження рівня 
злочинності та 
забезпечення 
цивільного захисту 
населення 

1. Проведення промоційних кампаній з підвищення рівня довіри мешканців до правоохоронних органів 
2. Вдосконалення системи відеонагляду та відеоспостереження 
3. Створення муніципальної варти 
4. Встановлення дорожніх знаків біля: шкіл, торгових центрів, медичних закладів, інших громадських об’єктів 
5. Розробка плану інформування,  реагування на надзвичайні ситуації та оповіщення населення 

А.1.2. 
Підвищення рівня 
безпеки на 
автомобільних дорогах 
та залізниці 

1. Розробка та затвердження програми з підвищення дорожньої безпеки на території громади  
2. Розробка та впровадження схеми організації дорожнього руху, що сприятиме підвищенню безпеки на дорогах 
3. Проведення просвітницьких заходів для дітей, молоді та дорослого населення, спрямованих на підвищення рівня безпеки на дорогах 

громади 
4. Будівництво піднятих переходів 
5. Оновлення світлофорних об’єктів 
6. Нанесення «розумної» розмітки на дорогах 
7. Будівництво антикишень 
8. Вдосконалення системи відео нагляду за транспортними розв’язками на дорогах. 
9. Будівництво та облаштування зупинок громадського транспорту 

А.1.3. 
Підвищення якості 
питної води в громаді 

1. Будівництво станцій знезалізнення у населених пунктах  
2. Реконструція та модернізація системи водопостачання та водовідведення 
3. Покращення доступності централізованого водовідведення для міського населення 
4. Створення КП «Бучаводоканал» 
5. Забезпечення якісною питною водою сільського населення шляхом розширення мережі централізованого водопостачання; 
6. Налагодження контролю за наявністю в питній воді нітратів та інших шкідливих речовин; 
7. Встановлення систем доочищення води в закладах освіти й охорони здоров’я 

А.1.4. 
Покращення 
екологічної ситуації та 
охорона довкілля 

1. Розробка програми з відмови використання поліетиленових пакетів у торгових мережах  
2. Проведення інформаційно-роз’яснювальних заходів серед підприємців стосовно впровадження сучасних екологічних стандартів у 

діяльність їх підприємств 
3. Розвиток зелених, рекреаційних зон. 
4. Регламентація використання септиків, особливо для багатоквартирних будинків; 
5. Забезпечення доступу сільського населення до покращених умов санітарії. 
6. Будівництво контейнерних площадок у населених пунктах громади 
7. Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ 
8. Зменшення скидів забруднених стічних вод у водні об’єкти; 
9. Розробка й проведення системи протипаводкових заходів;  
10. Забезпечення підтримки ОМС тих підприємств та виробників, які запроваджують ресурсозберігаючі технології; 
11. Запровадження громадського контролю за діяльністю підприємств, які завдають шкоди навколишньому середовищу, зокрема, 

асфальтобетонного заводу, розташованого в місті; 
12. Проведення толок, Днів довкілля та інших акцій; 
13. Розробка технічних та організаційних заходів та запровадження контролю за загораннями на торфяниках; 
14. Модернізація матеріально-технічної бази обєктів рекреації; 
15. Налагодження системи утилізації відходів, що утворилися у процесі переробки сировини тваринного походження 

А.1.5. 
Створення центрів 
безпеки 

1. Організація роботи міського безпекового центру 
2. Створення єдиної локальної міської мережі «Безпечне місто» 
3. Забезпечення належного контролю за ситуаціями та відповідного реагування на екстремальні події 



        
Стратегічна ціль А.2. Створення комфортної інфраструктури 

Оперативна 

ціль 
Оперативне завдання / сфера реалізації проектів 

А.2.1. 

Реформа 

житлово-

комунального 

господарства 

1. Модернізація об’єктів комунальної інфраструктури міста, житлового фонду, прибудинкових 

територій 

2. Модернізація системи поводження з твердими побутовими відходами 

3. Забезпечення доступності міста для маломобільних груп населення 

4. Сприяння створенню ОСББ 

5. Сприяння створенню сучасних управляючих компаній; 

6. Розробка нової схеми теплопостачання, враховуючи використання альтернативних джерел 

енергії. 

7. Розробка та впровадження програми благоустрою населених пунктів громади 

А.2.2. 

Покращення 

інженерно-

транспортної 

інфраструктури 

1. Розвиток велоінфраструктури (будівництво веломережі, сприяння діяльності суб’єктам 

підприємницької діяльності, що надають послуги з прокату велосипедів, розвиток мережі 

велопарковок) 

2. Будівництво муніципальних паркінгів (розробка схеми розташування, електронної мапи 

розташування) 

3. Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонти автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури 

4. Налагодження автобусного сполучення між населеними пунктами територіальної громади 

А.2.3. 

Енергоефектив

на політика 

громади 

  

1. Прийняття та реалізація Положення щодо енергоефективної політики громади. 

2. Створення та впровадження ефективної системи енергоменеджменту та енергомоніторингу для 

всіх будівель бюджетної сфери, затвердження відповідного Положення, визначення 

відповідальних з питань енергоефективності на рівні міської ради, підприємств та будівель та 

призначення відповідальних осіб. 

3. Забезпечення приладами обліку всіх об’єктів  житлової та комунальної сфери. 

4. Проведення енергетичного аудиту будівель бюджетної сфери та отримання енергосертифікатів.  

5. Підготовка проектних пропозицій на розгляд Державного фонду регіонального розвитку, Фонду 

енергоефективності, інших донорських та фінансових установ для отримання коштів на 

проведення термомодернізації в закладах житлової та комунальної сфери. 

6. Проведення термомодернізації будівель житлової та комунальної сфери. 

7. Організація інженерного нагляду за станом житлового фонду 



        
Стратегічна ціль А.3. Розвиток соціальної інфраструктури та сфери послуг 

Оперативна ціль Оперативне завдання / сфера реалізації проектів 

А.3.1. 

Відкриття 

молодіжних 

центрів та 

центрів 

дозвілля 

1. Розробка програми з підтримки діяльності молодіжних центрів та центрів дозвілля на території громади  

2. Проведення моніторингу потреб споживачів стосовно напрямків роботи дитячих клубів за інтересами 

3. Розробка інформаційної системи з переліком осіб, що надають послуги в сфері освітнього коучингу, відгуки клієнтів 

4. Створення інтернет-клубів та інтернет-бібліотек 

А.3.2. 

Покращення рівня 

доступності  

адміністративн

их послуг для 

громадян 

1. Розширення інформаційно-технологічних сервісів в роботі Центру надання адміністративних послуг 

2. Організація віддалених робочих місць адміністраторів ЦНАПу в населених пунктах громади 

3. Створення  IGOV (портал державних послуг) платформи для адміністративних послуг 

А.3.3. 

Покращення 

надання 

медичних, 

освітніх та 

соціальних 

послуг 

1. Оснащення сучасним діагностичним обладнанням медичних закладів  

2. Реконструкція та будівництво медичних закладів з метою створення комфортних умов для пацієнта та медичного 

працівника 

3. Зміцнення матеріально-технічної бази шкіл громади 

4. Розвиток дошкільної галузі на території громади 

5. Розвиток позашкільної освіти на території громади 

6. Розробка та затвердження програми соціального обслуговування на території громади  

7. Залучення волонтерів, благодійних організацій, підприємств та організацій до надання послуг одиноким громадянам 

8. Постійне підвищення кваліфікації працівників соціальної сфери 

9. Створення Інституту третього віку 

А.3.4. 

Розвиток сфери 

фізичної 

культури 

і спорту 

1. Організація фестивалів, виставок, культурно-мистецьких заходів 

2. Будівництво сучасних спортивних споруд  

3. Облаштування дитячих спортивних майданчиків  

4. Встановлення тренажерів для молоді 

5. Організація спортивних змагань для різних вікових груп населення 

6. Заохочення до участі мешканців громади у різних спортивних змаганнях 

А.3.5. 

Підвищення рівня 

привабливості 

громади 

1. Формування туристичних маршрутів: пішохідних, велосипедних 

2. Створення та поширення рекламної та сувенірної продукції з використанням туристичної символіки. 

3. Розробка бренду громади 

4. Створення історико-краєзнавчих музеїв 

5. Проведення конкурсу «Краща екскурсія по місту» 

6. Підтримка різноманітності творчих процесів у просторі культури з урахуванням українських культурних традицій 



        
Стратегічна ціль А.4. Створення активного громадського середовища 

Оперативна 

ціль 
Оперативне завдання / сфера реалізації проектів 

А.4.1. 

Підтримка 

місцевих 

громадськ

их ініціатив 

та проектів 

1. Розробка програми соціального замовлення (правила, зміст) 

2. Сприяння розвитку громадських організацій, благодійних фондів на території громади, які 

можуть виконувати послуги по програмі соціального замовлення 

3. Впровадження програми «Бюджету участі» 

А.4.2. 

Запровадженн

я відкритих 

механізмів 

консультац

ії влади з 

громадські

стю 

1. Підвищення участі молоді в управлінні громадою 

2. Запровадження електронного врядування на території громади 

3. Проведення консультацій з громадськістю для ухвалення важливих рішень, що стосуються 

розвитку громади 

4. Створення галузевих дорадчих органів при виконавчому комітеті 

5. Проведення зборів мешканців в кожному населеному пунктів громади 

6. Організація регулярних зустрічей мешканців громади із депутатами  

7. регулярне висвітлення офіційної інформації на офіційному веб ресурсі міської ради 

А.4.3. 

Підтримка 

діяльності 

профільни

х 

громадськ

их рад та 

ОСН 

1. Розробка та ухвалення сесією положення «Про профільні громадські ради» при Бучанській 

міській раді 

2. Створення профільних громадських рад при постійних депутатських комісіях міської ради 

3. Ухвалення програми створення та підтримки діяльності ОСН на території громади 

А.4.4. 

Ухвалення 

Статуту 

Бучанської 

ОТГ 

1. Створення робочої групи з розробки проекту Статуту Бучанської ОТГ (із залученням широкого 

кола зацікавлених осіб) 

2. Проведення відкритих засідань робочої групи 

3. Громадське обговорення проекту Статуту Бучанської ОТГ 

4. Ухвалення проекту Статуту на сесії Бучанської міської ради 



        

План дій з досягнення цілей за стратегічним напрямом розвитку 
А. Комфортні умови життя людини 

Оперативна ціль 
Координатор, відповідальний, 

партнери 
Джерела фінансування Очікувані результати 

Стратегічна ціль А.1. Безпека життя і правопорядок 

А.1.1. 

Зниження рівня злочинності та 
забезпечення цивільного 
захисту населення 

Відділ з питань надзвичайних 
ситуацій, цивільного захисту 
населення та оборонно–
мобілізаційної роботи 
Бучанської міської ради; 

Бучанське відділення поліції   

Державний бюджет, місцеві 
бюджети, інші  джерела, 

не заборонені 
законодавством 

1. Зменшено рівень злочинності на території громади 

2. підвищено рівень довіри мешканців до правоохоронних органів 

3. Впроваджено систему відеонагляду та відеоспостереження у всіх 

населених пунктах громади 

4. Створено муніципальну варту 

5. Впроваджено систему оповіщення населення 

А.1.2. 

Підвищення рівня безпеки на 
автомобільних дорогах та 
залізниці 

Відділ з питань надзвичайних 
ситуацій, цивільного захисту 
населення та оборонно–
мобілізаційної роботи 
Бучанської міської ради; 

Дорожньо-експлуатаційна дільниця 
КП «Бучанське управління 
житлово-комунального 
господарства». 

Державний бюджет, місцеві 
бюджети, інші  джерела, 

не заборонені 
законодавством 

1. Впроваджено програму з підвищення дорожньої безпеки на території 

громади  

2. Впроваджено нову схему організації дорожнього руху 

3. Підвищено рівень безпеки пішоходів та пасажирів 

А.1.3. 

Підвищення якості питної води в 
громаді 

Відділ житлово-комунального 
господарства Бучанської міської 
ради;  

КП «Ірпіньводоканал» 

Державний бюджет, місцеві 
бюджети, інші  джерела, 

не заборонені 
законодавством 

1. Збудовано станції знезалізнення у населених пунктах громади  

2. Модернізовано систему водопостачання та водовідведення 

3. Забезпечено якісною питною водою сільське населення 

4. Встановлено системи доочищення води в закладах освіти й охорони 

здоров’я 

А.1.4. 

Покращення екологічної ситуації та 
охорона довкілля 

Відділ з питань надзвичайних 
ситуацій, цивільного захисту 
населення та оборонно–
мобілізаційної роботи 
Бучанської міської ради; 

Інспекція з благоустрою Бучанської 
міської ради 

Державний бюджет, місцеві 
бюджети, інші  джерела, 

не заборонені 
законодавством 

1. Покращено екологічні та санітарні умови на території громади 

2. Запроваджено громадський екологічний контроль за діяльністю 

підприємств 

3. Реалізовуються заходи контролю за загораннями на торфяниках; 

4. Модернізовано матеріально-технічну базу об’єктів рекреації; 

А.1.5. 

Створення центрів безпеки 

Відділ з питань надзвичайних 
ситуацій, цивільного захисту 
населення та оборонно–
мобілізаційної роботи 
Бучанської міської ради; 

Державний бюджет, місцеві 
бюджети, інші  

джерела, не заборонені 
законодавством 

1. Організовано роботу міського безпекового центру 

2. Створено єдину локальну мережу «Безпечне місто» 



        

План дій з досягнення цілей за стратегічним напрямом розвитку 
Стратегічна ціль А.2. Створення комфортної інфраструктури 

Оперативна ціль 
Координатор, відповідальний, 

партнери 
Джерела фінансування Очікувані результати 

Стратегічна ціль А.2. Створення комфортної інфраструктури 
А.2.1. 

Реформа житлово-

комунального 

господарства 

Відділ житлово-

комунального 

господарства 

Бучанської міської 

ради;  

Інспекція з благоустрою 

Бучанської міської 

ради; 

Відділ містобудування та 

архітектури 

Бучанської міської 

ради 

Державний бюджет, 

місцеві 

бюджети, інші  

джерела, не 

заборонені 

законодавством 

1. Модернізовано об’єкти комунальної 

інфраструктури міста, житлового фонду, 

прибудинкових територій 

2. Запроваджено сучасну систему поводження з 

відходами  

3. Забезпечено в громаді доступність для 

маломобільних груп населення 

4. Створено та діють ОСББ на території громади 

5. Розроблено та впроваджено нову схему 

теплопостачання 

6. Постійно оновлюється та впроваджується 

програма благоустрою населених пунктів громади 

А.2.2. 

Покращення інженерно-

транспортної 

інфраструктури 

КП «Бучабудзамовник» 

КП «Бучанське управління 

житлово-

комунального 

господарства» 

Державний бюджет, 

місцеві 

бюджети, інші  

джерела, не 

заборонені 

законодавством 

1. Збудовано мережу вело доріжок на території 

громади 

2. Збудовано мережу муніципальних паркінгів 

3. Поводиться капітальний та поточний ремонти 

автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 

4. Налагоджено автобусне сполучення між 

населеними пунктами громади 

А.2.3. 

Енергоефективна 

політика громади 

Відділ житлово-

комунального 

господарства 

Бучанської міської 

ради;  

  

Державний 

бюджет, 

місцеві 

бюджети, інші  

джерела, не 

заборонені 

законодавство

м 

1. Запроваджено ефективну систему 

енергоменеджменту та енергомоніторингу на 

території громади 

2. проведено термомодернізацію в закладах 

житлової та комунальної сфери громади 

3. Організовано інженерний нагляд за станом 

житлового фонду 



        

План дій з досягнення цілей за стратегічним напрямом розвитку 
Стратегічна ціль А.3. Розвиток соціальної інфраструктури та сфери послуг 

Оперативна ціль 

Координатор, 
відповідальний, 
партнери 

Джерела фінансування Очікувані результати 

Стратегічна ціль А.3. Розвиток соціальної інфраструктури та сфери послуг 
А.3.1. 

Відкриття молодіжних 

центрів та центрів 

дозвілля 

Відділ освіти Бучанської 

міської ради;  

Відділ молоді та спорту 

Бучанської міської ради  

Державний бюджет, місцеві 

бюджети, інші  джерела, 

не заборонені 

законодавством 

1. На території громади створено та діють молодіжні центри та центрів 

дозвілля  

2. В громаді створено та діють дитячі клуби за інтересами 

3. В громаді створено мережу інтернет-клубів та інтернет-бібліотек 

А.3.2. 

Покращення рівня 

доступності  

адміністративних послуг 

для громадян 

Центр надання 

адміністративних 

послуг Бучанської 

міської ради 

Державний бюджет, місцеві 

бюджети, інші  джерела, 

не заборонені 

законодавством 

1. Розширено перелік сервісів, що надаються в ЦНАПі 

2. Організовано віддалені робочі місця адміністраторів ЦНАПу в 

населених пунктах громади 

3. Створено та запроваджено  IGOV (портал державних послуг) 

платформи для адміністративних послуг 

А.3.3. 

Покращення надання 

медичних, освітніх та 

соціальних послуг 

Відділ охорони здоров’я 

Бучанської міської 

ради;  

Відділ освіти Бучанської 

міської ради;  

Управління праці соціального 

захисту та захисту 

населення від наслідків 

Чорнобильської 

катастрофи Бучанської 

міської ради 

Державний бюджет, місцеві 

бюджети, інші  джерела, 

не заборонені 

законодавством 

1. Оснащено сучасним діагностичним обладнанням медичні заклади 

громади  

2. Створено мережу сучасних медичних закладів первинного рівня 

3. Покращено матеріально-технічну базу шкіл громади 

4. Розвнено мережу дошкільних установ на території громади 

5. Розвнено мережу позашкільної освіти на території громади 

6. Покращено стандарти соціального обслуговування населення 

7. Створено Інститут третього віку 

А.3.4. 

Розвиток сфери фізичної 

культури і спорту 

Відділ молоді та спорту 

Бучанської міської 

ради; Відділ охорони 

здоров’я Бучанської 

міської ради 

Державний бюджет, місцеві 

бюджети, інші  джерела, 

не заборонені 

законодавством 

1. Створено мережу сучасних  спортивних споруд, спортивних 

майданчиків, тренажерів для молоді 

2. Збільшено кількість населення, що займається любительським 

спортом 

3. Зменшено рівень захворюваності серед мешканців громади 

 

А.3.5. 

Підвищення рівня 

привабливості громади 

 

Відділ культури 

Бучанської міської 

ради; Відділ молоді 

та спорту Бучанської 

міської ради; 

 

Державний бюджет, місцеві 

бюджети, інші  джерела, 

не заборонені 

законодавством 

 

1. Сформовано мережу туристичних маршрутів на території громади 

2. Розроблено бренд громади 

3. Створення історико-краєзнавчий музей 

4. Щороку збільшується кількість туристів, що відвідують громаду 



        

План дій з досягнення цілей за стратегічним напрямом розвитку 
Стратегічна ціль А.4. Створення активного громадського середовища 

Оперативна ціль 
Координатор, відповідальний, 

партнери 
Джерела фінансування Очікувані результати 

Стратегічна ціль А.4. Створення активного громадського середовища 
А.4.1. 

Підтримка місцевих 

громадських ініціатив 

та проектів 

Управління праці 

соціального захисту 

та захисту 

населення від 

наслідків 

Чорнобильської 

катастрофи 
Бучанської міської 

ради; 

Відділ економіки 

Бучанської міської 

ради 

Державний бюджет, місцеві 

бюджети, інші  джерела, 

не заборонені 

законодавством 

1. Впроваджено принцип соціального замовлення  

2. Сформовано мережу організацій, які виконують послуги по 

програмі соціального замовлення 

3. Впроваджено програму «Бюджет участі» 

А.4.2. 

Запровадження відкритих 

механізмів 

консультації влади з 

громадськістю 

Керуючий справами 

виконавчого 

комітету Бучанської 

міської ради; 

Організаційно-

контрольний відділ 

Бучанської міської 

ради 

Державний бюджет, місцеві 

бюджети, інші  

джерела, не 

заборонені 

законодавством 

1. Запроваджено електронне врядування на території громади 

2. Проводяться консультації з громадськістю на постійній основі 

3. Створено галузеві дорадчі органи при виконавчому комітеті 

4. Проведення зборів мешканців та їх регулярні зустрічі із 

депутатами та керівництвом громади 

5. Проводиться регулярне висвітлення офіційної інформації на 

офіційному веб ресурсі міської ради 

А.4.3. 

Підтримка діяльності 

профільних 

громадських рад та 

ОСН 

Керуючий справами 

виконавчого 

комітету Бучанської 

міської ради; 

Організаційно-

контрольний відділ 

Бучанської міської 

ради 

Державний бюджет, місцеві 

бюджети, інші  

джерела, не 

заборонені 

законодавством 

1. Створено профільні громадські ради при Бучанській міській раді 

2. Реалізовується програма підтримки діяльності ОСН на території 

громади 

 

А.4.4. 

Ухвалення Статуту 

Бучанської ОТГ 

 

Юридичний відділ 

Бучанської міської 

ради 

 

Державний бюджет, 

місцеві бюджети, 

інші  джерела, не 

заборонені 

законодавством 

 

1. Ухвалено та зареєстровано Статут Бучанської ОТГ 



        

4.2. Стратегічний напрям В. Розвиток місцевої економіки 



        

Стратегічна ціль В.1. Сприяння розвитку пріоритетних сфер економіки 
на території громади 

Оперативна ціль Оперативне завдання / сфера реалізації проектів 

В.1.1. 

Розробка програми 
підтримки підприємств 
АПК та місцевих 
товаровиробників 

1. Розробка програми компенсації відсотків по кредитах для  представників 

МСБ 

2. Надання пільг с/г товаровиробникам, які виробляють органічну продукцію 

3. Розвиток с/г обслуговуючої кооперації та переробної галузі  

4. Сприяння створенню та розвитку агрокластерів  

5. Створення умов для розвитку переробки агропродукції на території громади 

В.1.2. 

Підтримка раціонального 
використання місцевих 
природних ресурсів 

1. Створення КП «Рибне господарство» 

2. Формування територій с/г призначення під агропромислові виробництва та 

продаж прав оренди на аукціонах, надаючи право оренди виробникам, які 

ведуть ресурсоефективне с/г виробництво 



        

Стратегічна ціль В.2. Створення сприятливих умов для ведення бізнесу 
та залучення інвестицій 

1. Оперативна ціль Оперативне завдання / сфера реалізації проектів 

В.2.1. 

Створення та розвиток 
інфраструктури  

              для бізнесу 

1. Розширення переліку послуг, що надаються ЦНАПом для бізнесу 

2. Підтримка діяльності бізнес-інкубаторів та центрів підтримки підприємців-початківців 

3. Створення «зеленої» бізнес-школи; 

 Навчання суб’єктів малого і середнього підприємництва впровадженню екологічно чистого, 

ресурсоефективного виробництва та екологічних інновацій. 

 Навчання агровиробників використанню сучасних пестицидів та агрохімікатів з мінімальним 

негативним впливом на флору, фауну, водні ресурси та здоров’я людини; 

 Навчання землевласників та землекористувачів екологічно сталому  використанню земельних 

ресурсів, дотриманню норм законодавства в галузі їх охорони; 

 Навчання й підтримка екофермерів; 

 Навчання й підтримка підприємців-власників «зелених садиб». 

В.2.2. 

Формування інвестиційної 
привабливості територій 

1. Розробка та актуалізація існуючих планувальних документів 

2. Створення умов для інвестування у промислово-торгівельної сфери 

3. Визначення переліку земельних ділянок, привабливих для інвесторів промислово-торгівельної 

сфери 

4. Розробка програми промоції громади 

5. Створення умов для інвестування у житлову та рекреаційну сфери 

В.2.3. 

Створення системи контролю за 
сплатою податків 

1. Оптимізація місцевих податків та зборів 

2. Розробка механізму комунікації з органами ДФС за повнотою сплати місцевих податків та 

зборів 

3. Створення онлайн платформи для інформування мешканців про розмір сплачених податків та 

зборів та переліку боржників з їх сплати 

В.2.4. 

Розробка програми розвитку МСП 

1. Створення робочої групи з представників виконкому та місцевого бізнесу для розробки 

програми розвитку МСП на території громади 

2. Визначення найбільш гострих проблем, що заважають розвитку МСП на території громади 

3. Проведення навчальних курсів для дорослих стосовно започаткування та ведення бізнесу. 

4. Сприяння створенню асоціації підтримки бізнесу 



        

План дій з досягнення цілей за стратегічним напрямом розвитку 
В. Розвиток місцевої економіки 

Оперативна ціль 

Координатор, 
відповідальний, 

партнери 

Джерела фінансування Очікувані результати 

Стратегічна ціль В.1.   Сприяння розвитку  пріоритетних сфер економіки на території громади 

В.1.1. 

Розробка програми підтримки 
підприємств АПК та місцевих 
товаровиробників 

Відділ економіки Бучанської 
міської ради 

Державний бюджет, місцеві 
бюджети, інші  
джерела, не 
заборонені 

законодавством 

1. Реалізовується щорічна програма компенсації відсотків по кредитах для  

представників МСБ 

2. Запроваджено програму підтримки підприємств АПК та місцевих 

товаровиробників 

3. Створено агрокластери на території громади  

4. Створено мережу підприємств з переробки агропродукції на території 

громади 

В.1.2. 

Підтримка раціонального 
використання місцевих 
природних ресурсів 

Відділ економіки Бучанської 
міської ради; 

Земельний відділ  Бучанської 
міської ради 

Державний бюджет, місцеві 
бюджети, інші  
джерела, не 
заборонені 

законодавством 

1. Запроваджено систему раціонального використання місцевих природних 

ресурсів 

2. Створено КП «Рибне господарство» 

3. Надання земель с/г призначення та продаж прав оренди на них 

проводиться на аукціонах, надаючи право оренди виробникам, які ведуть 

ресурсоефективне с/г виробництво 

Стратегічна ціль В.2.   Створення сприятливих умов для ведення бізнесу та залучення інвестицій 

В.2.1. 

Створення та розвиток 
інфраструктури  

для бізнесу 

Центр надання 
адміністративних послуг 
Бучанської міської ради; 

Відділ економіки Бучанської 
міської ради 

Державний бюджет, місцеві 
бюджети, інші  
джерела, не 
заборонені 

законодавством 

1. Розширено переліку послуг, що надаються ЦНАПом для бізнесу 

2. Організовано мережу бізнес-інкубаторів та центрів підтримки 

підприємців-початківців 

3. Створено «зелену» бізнес-школу 

В.2.2. 

Формування інвестиційної 
привабливості територій 

Відділ містобудування та 
архітектури Бучанської 
міської ради;  

Земельний відділ  Бучанської 
міської ради 

Державний бюджет, місцеві 
бюджети, інші  
джерела, не 
заборонені 

законодавством 

1. Розроблено нові планувальні документи 

2. Сформовано перелік земельних ділянок, привабливих для інвесторів 

промислово-торгівельної сфери 

3. Розроблено та впроваджується програма промоції громади 

4. Створено умови для інвестування у житлову та рекреаційну сфери 

В.2.3. 

Створення системи контролю за 
сплатою податків 

Фінансове управління 
Бучанської міської ради 

Державний бюджет, місцеві 
бюджети, інші  
джерела, не 
заборонені 

законодавством 

1. Оптимізовано місцеві податки та збори 

2. Запроваджено механізм комунікації з органами ДФС щодо аналізу 

повноти сплати місцевих податків та зборів 

3. Створено онлайн платформу для інформування мешканців про розмір 

сплачених податків та зборів та переліку боржників з їх сплати 

В.2.4. 

Розробка програми розвитку МСП 

Відділ економіки Бучанської 
міської ради; 

Державний бюджет, 
місцеві бюджети, інші  

джерела, не 
заборонені 

законодавством 

1. Реалізовується програма розвитку МСП на території громади на постійній 

основі 

2. Збільшено кількість СПД на території громади 

3. Проводяться навчальні курси для дорослих стосовно започаткування та 

ведення бізнесу. 

4. Створено асоціацію підтримки бізнесу на території громади 



        

Показники оцінки реалізації Стратегії (індикатори досягнення результату) 

1.Частка відновлювальних джерел енергії (включно з гідрогенеруючими 
потужностями та термальною енергією) 
2.Обсяги фактичних доходів місцевого бюджету на одного мешканця 
3.Обсяги фактичних видатків місцевого бюджету на одного мешканця 
4.Середня місячна заробітна плата 
5.Обсяг інвестицій в основний капітал 
6.Загальний обсяг експорту 
7.Чисельність населення, зайнятого у всіх сферах економіки 
8.Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку субрегіону на душу 
населення 
9.Обсяг реалізованої промислової продукції на душу населення 
10.Частка промислової продукції, виробленої малими підприємствами в 
загальному обсязі 
11.Кількість новостворених робочих місць на підприємствах субрегіону на 
рік 
12.Кількість малих і середніх підприємств на 10 тис. осіб населення 
13.Обсяг залучених коштів МТД в сферу економіки, МСП субрегіону 
14.Економія бюджетних коштів в результаті впровадження 
енергоефективних заходів 
15.Обсяг фінансування заходів з охорони навколишнього природного 
середовища 
16.Кількість осіб, залучених до заходів з екологічної освіти 
17.Кількість відвідувачів з інших регіонів України 
18.Кількість туристів на рік 
19.Кількість відвідувачів, що пройшли оздоровлення в санаторно-
курортних закладах субрегіону 
20.Кількість подій (фестивалів, конференцій, святкувань і т. п.) на рік 
21.Динаміка чисельності населення субрегіону 
22.Природний приріст / скорочення населення 
23.Рівень безробіття 
24.Частка безробітних жінок у загальній кількості безробітних, 
зареєстрованих на території субрегіону 
25.Кількість спортивних споруд і об'єктів введених в експлуатацію 
26.Кількість громадян, охоплених спортивними секціями 
27.Кількість учасників-призерів предметних олімпіад різних рівнів 

28.Результат ЗНО в цілому у навчальних закладах субрегіону 
29.% вступу випускників шкіл міста до ВНЗ 
30.Кількість змагань усіх рівнів, в яких взяли участь вихованці спортивних 
секцій субрегіону 
31.Кількість конкурсів усіх рівнів, в яких взяли участь вихованці творчих 
колективів субрегіону 
32.Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних 
джерел 
33.Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від пересувних 
джерел  
34.Споживання енергоресурсів установами комунальної власності 
35.Споживання енергоресурсів населенням на 1 тис. мешканців 
36.Сільське населення, яке має доступ до покращених умов санітарії 
37.Міське населення, яке має доступ до централізованих систем 
водовідведення 
38.Скиди забруднених стічних вод у водні об’єкти 
39.Обсяги забору та використання свіжої води 
40.Рівень озеленення території ОТГ 
41.Площа земель природно-заповідного фонду 
42.Площа лісів 
43.Питома вага площі сільсько-господарських угідь екстенсивного 
використання (сіножатей, пасовищ) у загальній території країни 
44.Питома вага площі деградованих земель 
45.Обсяги утворення ТПВ на території ОТГ 
46.Обсяги утворення промислових відходів на території ОТГ 
47.Частка відходів, що захоронюються 



        

Склад Робочої групи з розробки Стратегії розвитку Бучанської 
міської об’єднаної територіальної громади 
№ ПІБ Посада 
1.Федорук А.П. Міський голова 
2.Шаправський Т.О. Перший заступник міського голови 
3.Шепетько С.А.  Заступник міського голови з соціально-гуманітарних 
питань 
4.Гапченко Д.О. Керуючий справами 
5.Покрасьон О.Г. В.о. старости у с. Гаврилівка та с.Тарасівщина 
6.Новиченко А.П. В.о. старости у с. Луб'янка 
7.Микиша С.М. В.о. старости у с. Блиставиця 
8.Сімон Т.А. Начальник фінансового управління 
9.Вознюк Г.А. Начальник земельного відділу 
10.Наумов В. Ю. Начальник відділу містобудування та архітектури 
11.Докай О.А. Начальник відділу житлово-комунального господарства 
12.Іщенко М.М. Начальник Центру надання адміністративних послуг 
13.Цимбал О.І. Начальник відділу освіти 
14.Бєляков М.С. Начальник юридичного відділу 
15.Яремчук В.А. Начальник служби у справах дітей та сім'ї 
16.Ренчка О.О. Директор центру соціальних служб для сім'ї, дітей та 
молоді 
17.Бобрик Ю.С. Головний редактор КП «Бучанські новини» 
18.Назаренко Г.В.В.о. начальника управління праці та соціального захисту 
населеня 
19.Грицаєнко С.О.Головний спеціаліст відділу з питань надзвичайних 
ситуацій, цивільного захисту населення та оборонно-мобілізаційної 
роботи 
20.Півчук Н.В. Начальник відділу культури  
21.Галущак В.М. Директор КП «Бучазеленбуд» 
22.Грибенюк А.К. Директор КП «Бучабудзамовник» 
23.Кравчук В.Д. Начальник КП «БУЖКГ» 
24.Войналович Л.M. Голова фракції «Солідарність» Бучанської міської 
ради VII скликання 
25.Мостіпака С.В. Голова фракції «Нові обличчя» Бучанської міської ради 
VII скликання 

№ ПІБ Посада 
26.Окоєв І.М. Голова фракції «Свобода» Бучанської міської ради VII 
скликання 
27.Сотніков O.Л. Голова фракції «Батківщина» Бучанської міської ради VII 
скликання 
28.Таможній О.В. Голова фракції «Партія захисників вітчизни» Бучанської 
міської ради VII скликання 
29.Паустовський Д.Л. Голова фракції «Політична партія «УКРАЇНСЬКЕ 
ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ - УКРОП» Бучанської міської ради VII скликання 
30.Наконечний М.П. Голова фракції «Наш край» Бучанської міської ради 
VII скликання 
31.Мажуга Є.ІО. Представник громадськості (за згодою) 
32.Іщенко В.І. Представник ГО «КПК» (за згодою) 
33.Оснос С.П. Представник підприємництва (за згодою) 
34.Калиновська Л.M. Громадський діяч, активіст (за згодою) 
35.Ващук Р.С. Голова Бучанської партійної організації Аграрної партії 
України (за згодою) 
36.Левченко Н.Я. Керівник тренінг центру «Портал» (за згодою) 
37.Ріхтер Д.В. Представник ГО « Бучанська спілка ветеранів АТО та їх 
сімей» (за згодою) 
38.Кожанова О.О. Представник ГО «Мережа соціальних проектів» (за 
згодою) 
39.Хлєбнікова Н.В. Доцент кафедри журналістики Українського 
гуманітарної о інституту, кандидат філологічних наук (за згодою) 
40.Штанько Л.O. Ректор Українського гуманітарного інституту (за згодою) 
41.Садова І.П. Представник інтернет видання «AgroPortal.ua» (за 
згодою) 
42.Животовський О.В. Депутат Бучанської міської ради (за згодою) 



        

Дякую за увагу! 


