
 
Проект «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС), 

який реалізує Асоціація міст України за підтримки USAID 
 

 
Навчальний візит до міста Бориспіль на тему:  

«Децентралізація як інструмент підвищення якості послуг та добробуту громади» 
 

в рамках загальнонаціональної програми обмінних візитів для посадових осіб органів місцевого 
самоврядування «Маршрути успіхів» 

проект 

ПРОГРАМА 
22-23 травня 2019 року, м. Бориспіль 

22 травня 

зранку Прибуття до Києва. Поселення в готелі «Русь» (вул. Госпітальна, 4) 

10.00 – 11.00 Переїзд до Бориспільської міської ради (м. Бориспіль вул. Київський Шлях, 72) 
Від’їзд автобусу від готелю о 10.00 

11.00 – 11.15 Реєстрація учасників, вітальна кава 

11.15 - 12.00 Засідання у Бориспільській міській раді (Конференц-зала, 3 поверх, кім. 305) 
11.15 – 11.30 Відкриття та привітання 

Анатолій Федорчук, Бориспільський міський голова 
Людмила Мозгова, аналітик  з питань освіти Асоціації міст України 

11.30-12.00 Успішний досвід децентралізації на місцевому рівні: інструменти підвищення якості 
послуг та добробуту містян 

Анатолій Федорчук, Бориспільський міський голова 

 Ефективна модель управління міським простором у сфері ЖКГ (безпека, благоустрій, 
екологія, енергозбереження) 

Микола Корнійчук, Перший заступник Бориспільського міського голови 

 Застосування програмно-цільового методу на основі корпоративного підходу для 
сталості Бориспільської територіальної спільноти 

Людмила Ковальова, Заступник Бориспільського міського голови 

 Децентралізація – результат спроможних громад, дружніх до дитини 
Людмила Пасенко, Заступник Бориспільського міського  голови 

 Бориспіль у рамках діджіталізації: досвід міської ради із впровадження інноваційних 
сервісів та послуг з метою поліпшення адміністративного простору 
Людмила Передерей, Керуючий справами виконавчого комітету Бориспільської міської ради 

11.50-12.00 Запитання і відповіді, загальне обговорення  

12.00-18.00 Відвідування об’єктів 
Супроводжує учасників Тетяна Павленко, начальник управління освіти і науки 

12.00-12.10 Переїзд до Бориспільського академічного ліцею (вул. Робітнича, 30).  
12.10-13.45 Комплексне вирішення створення нового освітнього простору. Презентація проекту 

«Нове шкільне харчування» 
Оксана Пономарьова, директор Бориспільського академічного ліцею 

Євген Клопотенко,  кулінарний експерт «шеф-кухар», переможець проекту             
«Мастер-Шеф», засновник соціального проекту «Зміни культури харчування «Cult Food» 

  
13.45-13.50 Переїзд до стадіону «Колос» (вул. 1-го Травня, 4) 
13.50-14.00 Огляд міського стадіону «Колос» та полів зі штучним покриттям для гри в хокей на 

траві 
Микола Костянець, Директор Центру спорту та фізичного здоров’я населення 

14.00 – 14.05 Перехід до КРК «Бархат»  

14.05 – 15.00 Обід у КРК «Бархат» (вул. Київський Шлях, 69-а) 
 
 
 



15.00 – 15.05 Перехід на Європейську площу 

15.05 -15.10 Європейська площа як зразок функціонального та ефективного використання міського 
простору 

Анатолій Федорчук, Бориспільський міський голова 

15.10 - 15.15 Переїзд до закладу дошкільної освіти «Віночок» (вул. Привокзальна, 14-а) 

15.15 - 15.30 Новітні енергоефективні технології в закладі дошкільної освіти «Віночок»  
Лариса Панкова, Завідуюча закладом дошкільної освіти «Віночок» 

15.30 – 15.40 Переїзд до Олесницького озера м. Бориспіль (вул. Київський Шлях) 
15.40 – 15.50 Результати проекту благоустрою Олесницького озера та прилеглої території 

Микола Корнійчук, Перший заступник міського голови 

15.50 – 15.55 Переїзд до НВК «Гімназія Перспектива» ЗОШ І-ІІ ступеня ім. В.Мономаха 
вул. Київський Шлях, 97-а) 

15.55 – 16.25 Огляд навчально-тренувального комплексу і «скеледрому» Центру туризму та 
краєзнавства на базі НВК «Гімназія Перспектива». Створення матеріально-технічної 
бази для впровадження здоров’язберігаючих технологій 

Тетяна Рахуба, Директор Центру туризму та краєзнавства 
Неоніла Клименко, Директор НВК «Гімназія Перспектива» ЗОШ І-ІІ ступеня ім. В. Мономаха 

16.25 – 16.30 Переїзд до Бориспільського муніципального театру «Березіль» 

16.30 – 17.00 Бориспільський муніципальний театр «Березіль» - яскравий осередок культурного 
простору громади 

Світлана Бевз, Директор Бориспільського муніципального театру «Березіль» 

17.00-17.10 Підведення підсумків 

17.10 – 18.10 Переїзд до готелю «Русь».  

19.00 Вечеря у готелі 

23 травня 

8.00 - 9.00 Сніданок у готелі, звільнення номерів 

9.00 - 10.00 Переїзд до Борисполя (Книшовий меморіальний парковий комплекс, вул. Київський 
Шлях, 33/1) 
Від’їзд автобусу від готелю о 9.00 

10.00 -10.30 Проект «Реконструкції та перепоховання закритого для поховань (з 1963) історичного 
Книшового кладовища, що з 1988 року визнане пам’яткою місцевого значення, у 
Книшовий меморіальний парковий комплекс» 

Микола Корнійчук, Перший заступник міського голови 

10.30 - 10.35 Перехід до КП «ТелеРадіоСтудія «Бориспіль» (вул.Київський Шлях, 33). 
10.35 - 11.00 Ознайомлення з роботою КП ТРС «Бориспіль» як дієвого інструменту комунікації з 

громадою міста 
Лія Бокова, Виконуючий обов’язки директора КП «ТРС «Бориспіль» 

11.00 - 11.05 Перехід до міської амбулаторії загальної практики сімейної медицини № 1 
(вул. Лютнева, 12) 

11.05 - 11.35 Результати впровадження медичної реформи на первинному рівні. АЗПСМ – нова 
якість надання медичних послуг пацієнтам 

Євгеній Черенок, Директор КНП Бориспільський Центр ПМСД 

11.35 - 11.45 Переїзд до Бориспільського водозабірного вузла КП «Бориспільводоканал» 
(вул. Бежівка, 10).  

11.45 - 12.00 
 

Досвід впровадження енергоефективного та екологічно-безпечного обладнання для 
безперебійного та якісного водопостачання 

Олександр Гануш, Директор КП ВКГ «Бориспільводоканал» 

12.00 - 12.05 Переїзд до Бориспільського  державного історичного музею. (вул. Київський 
Шлях, 89).  

12.05 - 12.35 Оновлені експозиції в контексті сучасної історії 
Наталія Йова, Директор Бориспільського державного історичного музею 

12.35 - 13.35 Переїзд до готелю «Русь». 
14.00 Обід в готелі 
 


