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№ від
ПЛАН
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
БОРАТИНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НА 2020 РІК
1. ВСТУП
План соціально-економічного розвитку Боратинської сільської ради на
2020 рік розроблений відповідно до чинного законодавства України, зокрема
відповідно до Конституції України, ЗУ «Про державне прогнозування та
розроблення програм економічного і соціального розвитку України», ЗУ «Про
добровільне об’єднання територіальних громад», ЗУ «Про місцеве
самоврядування в Україні».
Метою плану є зростання добробуту та підвищення якості життя
населення об’єднаної громади за рахунок забезпечення позитивних
структурних зрушень в соціальній і культурній сферах, а також в економіці –
підвищення її конкурентоспроможності, як основи для збалансованого
зростання стандартів та показників економічного розвитку.
План визначає цілі, завдання та основні заходи економічного і
соціального розвитку Боратинської об’єднаної громади на 2020 рік.
2. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА
До складу Боратинської громади, адміністративним центром якої є село
Боратин, входить дванадцять сіл: Боратин, Новостав, Рованці, Голишів, Баїв,
Городище, Цеперів, Промінь, Мстишин, Коршовець, Лучиці, Вербаїв. Громада
славиться своєю давньою історією, вигідним географічним положенням
(розташована за 5 км. від обласного центру – міста Луцька) та великим
природно-ресурсним потенціалом.
Станом на січень 2020 року на території громади (92 км 2) проживає
понад 9339 жителів, у т.ч. – 1050 дітей дошкільного віку та 1229 дітей
шкільного віку. Є 5 шкіл, 3 дошкільних навчальних закладів, 2 амбулаторії та
8 фельдшерсько-акушерських пунктів, 2 будинки культури, 1 клуб, 1 клубмузей, 4 бібліотеки, потужний спортивний комплекс, 3 стадіони та 16
спортивно-ігрових майданчиків, 3 відділення зв’язку та 2 відділення «Нової
пошти», нотаріус. Налічується 2643 особистих селянських господарств, понад
140 юридичних та понад 400 фізичних осіб-підприємців.

До природних ресурсів Боратинської громади належать земельні, водні,
природні рекреаційні, фауністичні ресурси, а також поклади корисних
копалин. Територія найкраще забезпечена земельними (67,2% від сумарного
природно-ресурсного потенціалу), водними (16%) та природно-рекреаційними
(12,5%) ресурсами. Значно нижчі показники забезпеченості мінеральносировинним (3%) і фауністичними (1,3%) ресурсами.
Кліматичні умови території є цілком сприятливими для відпочинку та
оздоровлення, особливо влітку. Важливим елементом для здійснення
відпочинку є наявність водних ресурсів, які представлені у громаді річками
Стир і Чорногузка, а також штучними ставками. Водойми придатні для
купання, риболовлі, водного туризму. Вздовж берегів річок на окремих
ділянках обладнані пляжі та зони відпочинку.
У громаді розвинена дорожня і транспортна інфраструктура. Загальна
протяжність доріг у громаді – 269,3 км, 72,3 км з яких – асфальтовані, 55 км –
з білощебеневим, а 142 км – з ґрунтовим покриттям. Загальна протяжність
вуличного освітлення населених пунктів громади становить 71,5 км. Усі
населені пункти громади газифіковано, а 37% домогосподарств охоплено
централізованим водопостачанням.
У структурі економіки громади переважає індустріальний сектор.
Провідні сфери промисловості: харчова, хімічна промисловість,
машинобудування та металообробка, промисловість будівельних матеріалів.
На території громади функціонує більше 10 промислових підприємств.
Аграрна сфера представлена діяльністю близько 10 підприємств, а також
одноосібними
фермерськими
господарствами.
У
структурі
сільськогосподарського виробництва провідну роль відіграє рослинництво, а
саме вирощування зернових й технічних культур.
Мережа торгівельних закладів налічує понад 30 одиниць.
Структура зайнятості трудових ресурсів сіл відображає змішаний
функціональний
тип
сільських
поселень
(промислових
та
сільськогосподарських).
Для території характерні чітко виражені маятникові міграції у двох
напрямках: «Боратинська громада-м. Луцьк – м. Луцьк-Боратинська громада».
Місцеве населення задовольняє попит на трудові ресурси не лише громади, а
й формує трудовий потенціал міста Луцька. Це також в значній мірі підвищує
інвестиційну привабливість території, сприяє залученню капіталу.
На території громади функціонує три дошкільні навчальні заклади та
п’ять закладів загальної середньої освіти, в яких станом на січень 2020 року
виховується та навчається 1475 дітей і працює 257 працівників (у т.ч. –
обслуговуючого персоналу).

Культура Боратинської громади є колективним благом і колективним
доробком місцевих жителів, продуктом творчих зусиль усіх її поколінь.
Осередками, де активно створюються та поширюються суспільно-культурні
цінності у Боратинській громаді є 2 клуби (1 з них – клуб-музей історії села та
Волинського бджолярства), 2 будинки культури, 4 бібліотеки.
Боратинська амбулаторія загальної практики сімейної медицини під час
міжнародної науково-практичної конференції «Первинна медична допомога:
кращі практики сімейної медицини» визнана найкращою у номінації
«Служіння людям». Окрім того, у громаді є амбулаторія у с. Баїв та
функціонує дев’ять фельдшерсько-акушерських пунктів.
Мережа об’єктів спортивної інфраструктури налічує 1 спорткомплекс
площею 4,9 га у селі Боратин, 3 стадіони у селах Боратин, Городище, Промінь,
17 дитячих спортивно-ігрових майданчиків (3 – у селі Промінь, по 2 – у селах
Боратин, Новостав, Голишів, по 1 у селах Рованці, Баїв, Цеперів, Городище,
Вербаїв, Коршовець, Мстишин, Лучиці). На території громади функціонує
також 7 спортивних секцій та гуртків – туризм, спортивне орієнтування,
футбол (5 дитячих команд, 1 юнацька команда, 5 дорослих команд), легка
атлетика, волейбол, фітнес, карате кіокушинкай, біатлон. Туристи
Боратинської громади – незмінні переможці обласних та Всеукраїнських
змагань, а місцеві футбольні команди традиційно лідирують у Чемпіонаті
Волині. Серед мешканців Боратинської громади майстри спорту з туризму,
важкої атлетики, кандидат у майстри спорту з веслування на байдарках і каное.
Реабілітаційний комплекс «АГАПЕ УКРАЇНА» у Боратині –
добровільна, неприбуткова громадська організація, яка служить людям з
інвалідністю. Діяльність організації базується на християнських цінностях і
здійснюється командою самовідданих, посвячених людей, що практично
піклуються про людей з інвалідністю та заохочують інші церкви та організації
до цього служіння.
3. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ НА ОСНОВІ ЦІЛЕЙ ТА
ЗАВДАНЬ РОЗВИТКУ БОРАТИНСЬКОЇ ГРОМАДИ
У широкому контексті громада повинна ефективно відповідати таким
зовнішнім викликам як глобалізація економіки, підвищення мобільності
трудових ресурсів, посилення конкуренції за інвестиції та розвиткові ресурси.
Першочерговим викликом є забезпечення рівномірного розвитку всіх
дванадцяти населених пунктів громади та згуртування місцевих жителів.
Відповідно до цілей розвитку Боратинської громади розроблені
завдання та заходи щодо реалізації Плану економічно-соціального розвитку на
2020 рік.

ЦІЛЬ 1. ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СПРОМОЖНОСТІ
ГРОМАДИ
1.1. Створення умов для розвитку бізнесу
1.1.1. Впровадження програм підтримки місцевих суб’єктів
господарювання та спільне залучення додаткових ресурсів для їх розвитку
1.1.2. Популяризація інвестиційних можливостей громади та розвиток
місцевої інфраструктури відповідно до потреб бізнесу
1.1.3. Впровадження спільних місцевих ініціатив через діалог з бізнесом
та розвиток соціально-відповідального підприємництва
1.2. Залучення додаткових ресурсів та розбудова співробітництва
1.2.1. Підготовка та впровадження проектів місцевого розвитку шляхом
залучення додаткових ресурсів
1.2.2.
Розвиток
співпраці
з
організаціями-партнерами
та
міжмуніципального співробітництва з громадами
1.3. Промоція громади та розвиток туризму
1.3.1. Просування бренду громади та розвиток каналів комунікації
1.3.2. Підготовка та поширення інформаційно-промоційних матеріалів
про громаду, зокрема – її жителів, економічні, освітні, спортивні, історикокультурні та інші можливості
1.3.3. Підготовка та впровадження Стратегії «Туризм вихідного дня»
ЦІЛЬ 2. НАДАННЯ ЯКІСНИХ ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ ТА
РОЗБУДОВА ІНФРАСТРУКТУРИ
2.1. Забезпечення ефективного врядування
2.1.1. Прийняття і впровадження нормативно-правових актів,
стратегічних та регламентуючих документів, програм й положень сільської
ради
2.1.2. Підтримання зв’язків з громадськістю
2.1.3. Забезпечення функціонування Центру надання адміністративних
послуг
2.1.4. Сприяння підвищенню кваліфікації працівників виконавчих
органів та депутатів сільської ради
2.1.5. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності сільської ради
2.2. Розвиток комунального та земельного господарства
2.2.1. Будівництво, реконструкція, ремонт приміщень та зміцнення й
оновлення матеріально-технічної бази закладів культури, бібліотек та інших
закладів, що перебувають у комунальній власності сільської ради
2.2.2. Утримання та розвиток дорожньої інфраструктури, модернізація
та будівництво систем вуличного освітлення

2.2.3. Благоустрій, екологічна безпека та збереження навколишнього
середовища
2.2.4. Забезпечення безперебійного водопостачання, водовідведення,
теплозабезпечення, електропостачання, мобільного та інтернет-зв’язку
2.2.5. Здійснення заходів із землеустрою, розвиток земельних відносин
та охорона земель сільської ради
2.3. Забезпечення системи соціального захисту населення та підвищення
рівня безпеки в громаді
2.3.1. Забезпечення добробуту населення, попередження насильства й
дискримінації та усунення всіх можливих небезпек
2.3.2. Допомога людям, які опинилися в складних життєвих обставинах
2.3.3. Співпраця поліції і громади з метою підвищення якості послуг, що
надаються поліцією та попередження злочинності, зокрема через посилення
соціальної відповідальності
2.4. Розвиток освіти
2.4.1. Будівництво, реконструкція, ремонт приміщень та зміцнення й
оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти, забезпечення
належного освітнього процесу з урахуванням принципів організації
інклюзивної освіти
2.4.2. Створення методичного середовища для професійного
вдосконалення працівників освіти
2.4.3. Розвиток учнівського самоврядування та позашкільної освіти
2.4.4. Впровадження місцевих стимулів для розвитку талановитої та
прогресивної учнівської молоді
2.4.5. Забезпечення участі учнів у місцевих, всеукраїнських та
міжнародних проектах, конкурсах, олімпіадах
2.5. Покращення медичного обслуговування та охорони здоров’я
2.5.1. Будівництво, реконструкція, ремонт приміщень та зміцнення й
оновлення матеріально-технічної бази, зокрема медичного обладнання й
устаткування, закладів охорони здоров’я
2.5.2. Забезпечення первинної медичної допомоги населенню
2.5.2. Розвиток профілактичної медицини та інформування населення
щодо нововведень у медичній сфері
2.5.3. Сприяння підвищенню кваліфікації працівників медичної сфери та
впровадження місцевих стимулів для розвитку сімейної медицини
2.6. Розвиток фізичної культури та спорту
2.6.1. Будівництво, реконструкція, ремонт об’єктів спортивної
інфраструктури та зміцнення й оновлення їх матеріально-технічної бази

2.6.2. Забезпечення діяльності спортивних об’єднань та організація
спортивних і розважальних заходів різних рівнів
2.6.3. Пропагування і стимулювання здорового способу життя
ЦІЛЬ 3 – РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ
3.1. Забезпечення системи культурного та інтелектуального виховання
3.1.1. Забезпечення діяльності творчих та інтелектуальних об’єднань
3.1.2. Організація та проведення культурно-масових заходів
3.1.3. Створення сучасних просторів для роботи, відпочинку та розвитку
3.2. Підвищення громадянської свідомості та розвиток молоді
3.2.1. Залучення громадськості до здійснення місцевого самоврядування
та підтримка місцевих ініціатив
3.2.2. Впровадження місцевих стимулів для розвитку ініціативної молоді
3.2.3. Сприяння розвитку інституцій громадянського суспільства
4. МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПЛАНУ
Реалізація Плану передбачає виконання одночасно багатьох завдань
різними структурами Боратинської сільської ради за участі багатьох партнерів,
що ставить перед керівництвом громади питання раціонального управління
цим доволі складним процесом.
Моніторинг реалізації Плану буде здійснювати щоквартально спільно
сільським головою, виконавчим комітетом і депутатським корпусом
Боратинської сільської ради.
Упровадження Плану проводитиметься через реалізацію комплексу
організаційних,
фінансових
та
інформаційних
заходів,
які
реалізовуватимуться всіма суб’єктами територіального розвитку.
Заходи, які включені до Плану, стануть пріоритетними при фінансуванні
як із місцевого бюджету, так і при надходження цільових коштів із бюджетів
вищого рівня.
Фінансове забезпечення реалізації Плану здійснюватиметься за рахунок:
 коштів місцевого бюджету;
 державного фонду регіонального розвитку;
 коштів галузевих (міжгалузевих) державних цільових програм та
бюджетних програм центральних органів виконавчої влади, що
спрямовуються на розвиток відповідної сфери в регіонах;
 субвенцій, інших трансфертів із державного та обласного бюджетів
місцевим бюджетам;
 коштів міжнародної технічної допомоги;
 коштів інвесторів, власних коштів підприємств та інших джерел не
заборонених чинним законодавством.

План соціально-економічного розвитку Боратинської сільської ради
визначає ключові пріоритети управління місцевим розвитком громади на 2020
рік, є цілісним документом.

Сільський голова

Сергій ЯРУЧИК

