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ВСТУП. 
 

У соціально-економічному аналізі Гірської сільської ради (профілі громади) 
використано наробки, розрахунки, методологія та дані наступних документів: 

− Програми соціально-економічного та культурного розвитку на 2021-2025 роки 
Гірської сільської територіальної громади (затверджена рішенням сесії Гірської сільської 
ради від 17.11.2020р.),  

− Стратегії регіонального розвитку Київської області на 2021-2027 роки (рішення 
Київської обласної ради від 19.12.2019 року № 789-32-УІІ, зі змінами від 15.10.2020 року 
№ 930-36-УІІ), 

− Плану заходів з реалізації Стратегії регіонального розвитку Київської області на 
2021-2023 роки (рішення другої сесії Київської обласної ради від 22.06.2020 року №858-
35-УІІ зі змінами від 24.12.2020 року № 048-01-УІІІ),  

− Постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 932 «Про 
затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку  і планів заходів з 
їх реалізації,  а також проведення  моніторингу  та  оцінки результативності реалізації 
зазначених регіональних стратегій і планів  заходів» (із  змінами згідно  Постанови КМУ 
№ 959 від  14.11.2018 р.  та № 45 від 23.01.2019 р.), 

−  Методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності 
реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації (в останній  
редакції наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 18.05.2020 № 
123) 

− Державної Стратегії регіонального розвитку України на 2021—2027 роки, 
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 695. 

− Документу ООН «Перетворення нашого світу: порядок денний у сфері сталого 
розвитку до 2030 року». 

−  Стратегії розвитку, комплексні плани розвитку, просторові рішення населених 
пунктів та територіальних громад, що межують з Гірською громадою. 

Соціально-економічний аналіз проведено на основі даних станом на 1 серпня 
2022 року.  Джерелом статистичних даних є матеріали, надані підрозділами Гірської  
сільської ради, Київської обласної адміністрації та інформація з відкритих джерел.  

Відповідальність за якість даних несуть власники інформаційних ресурсів.   
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ЧАСТИНА 1.      ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРИТОРІЇ 

1.1. Загальна інформація 
Гірська територіальна громада Бориспільського району Київської області створена 
відповідно до Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад», 
відповідно до абзацу першого пункту 71 розділу V “Прикінцеві та перехідні положення” 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 12 червня 2020 року № 715-р «Про визначення адміністративних 
центрів та затвердження територій територіальних громад Київської області» шляхом 
об'єднання Гірської, Мартусівської та Ревненської сільських рад Бориспільського 
району.  
Гірська сільська територіальна громада (КОАТУУ 3220883201, КАТЕТТО 
UA32040050010053182) розташована у західній частині Бориспільського району 
Київської області.  
Адміністративний центр — село Гора. 
Площа Гірської територіальної громади -  60,82 кв.км  
Населення -  6082 мешканця (2022р.). 
 

 
 
1.1-1  Межі Гірської сільської громади Київської області. 

Межі визначені по зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних громад, що 
об’єдналися. 
До населених пунктів Гірської громади входять 4 населених пункта: села Гора, 
Мартусівка, Ревне і Затишне.   
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Впізнаваність Гірської  громади в Україні.  
Гірська громада, на території якої знаходиться Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - 
основний і найбільший пасажирський міжнародний аеропорт України та її столиці, 
який обслуговує місто Київ, Київську агломерацію та інші регіони України, 
забезпечуючи майже дві третини авіа пасажирських перевезень в країні. 
 
На території громади проживає 3,68% населення Бориспільського району, а площа її 
складає майже 1,57% від території Бориспільського району. 
 

Територія 
Площа 
(км2) 

Площа у 
% до 

загальної 
площі 

області/ 
району 

Наявне 
населення, 

осіб 

Населення  
у % до 

загального 
населення 

район/ 
області 

Щільність 
населення 
(осіб/км2) 

Гірська  
сільська рада 

60,8186  - 7 500 - 99,98  

Бориспільський  
район 

3 873,2 1,57 203 653 3,68 52,58  

Київська  
Область 

28 131,0 0,22 1 795 550 0,42 61,2  

 
1-2 Таблиця Порівняння населення та площі сільської ради з територією району та 
області (станом на 01 серпня 2022 року) 

Щільність населення не є типовою для сільських громад, де середній показник для 
України складає майже 24%, а знелюдненими територіями вважаються ті, де кількість 
сільського населення нижча 15 осіб на кв. кілометр. 
Цей показник свідчить скоріше про урбанізований тип заселення. 

1.2. Історична довідка, історико-культурна спадщина 
 
С. Гора 

До середини 20-х років ХХ століття село Гора на карті 
Бориспільського району, яким ми його зараз знаємо, не 
значилось. Було кілька невеликих хуторів, які поділялись 
на верхні і нижні – Биковці, Васюхно, Бондарі, Касьяненки́, 
Коньки, Коробки, Меньки, Момоти, Руднівка, Тагілай, 
Яцюти – і мали загальну назву: Горові хутори, найбільший 
із яких був Руднівка. 

На хуторі Руднівка знаходився маєток доктора 
анатомії Михайла Матвійовича Руднєва, якому цар 
Микола подарував його незадовго до 1861 року. Михайло 
Матвійович жив у Петербурзі, а господарством керував 

Бабишкін. Через кілька років він ліквідував справи, що стосувались маєтку Руднєва і 
заволодів його землями. Хутір Руднівка об’єднував 32 селянські господарства і 
нараховував 138 жителів. 

До слова, найменший хутір Тагілай мав одне господарство і там проживало 7 
жителів. 
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Із часом жителів Горових хуторів змусили переселитися з нижніх хуторів «на гору» 
– до верхніх. Так утворився населений пункт «хутір Гора», який пізніше став називатись 
селом Гора. За даними перепису від 17 грудня 1926 року Гірській сільській раді 
підпорядковано 169 селянських господарств і тут проживало 756 жителів. 

У довоєнні роки в селі існував колгосп ім. Шевченка, який працював і в роки війни 
(голова С. Мунько). Пізніше в селі розміщувався відділок радгоспу «Бортничі», який 
спеціалізувався на виробництві тваринницької та овочевої продукції.  

У 1963 р. кількість жителів с.Гора значно зросла за рахунок переселенців із 
с.Ошитки Вищедубечанського району. Доля звела жителів наших сіл в одне ціле в зв’язку 
з будівництвом Київської ГЕС, створенням штучного Київського моря та затопленням 
територій. Частина ошитківців оселилась у м. Фастів, частина в м. Бориспіль і частину в 
с. Гора (всього 600 сімей).  

У селі Горі народився різьбяр, заслужений майстер народної творчості Петро 
Петрович Верна (1877-1966), один із перших творців української скульптурної 
Шевченкіани, талановитий самоук. За своє творче життя Петро Петрович створив понад 
100 високохудожніх фігур, барельєфів, скульптурних композицій, у тому числі понад 30 
портретів Шевченка та композицій за сюжетами його творів. 

У селі жив і працював учитель виробничого навчання і самодіяльний художник 
Микола Олександрович Касяненко. Кімнату власного будинку він перетворив на 
домашній музей. На стінах можна було побачити виконані господарем пейзажі та 
портрети Тараса Шевченка, Івана  Франка, Михайла Коцюбинського, Лесі Українки, 
Марка Вовчка, Михайла Лермонтова, Олександра Пушкіна. Виготовлені способом 
інкрустації соломкою, привертали увагу майстерністю виконання, чіткими пропорціями, 
підбором тонів, виразністю малюнка. Весь свій вільний час він віддавав мистецтву, 
захоплювався малюванням, різьбленням по дереву, випалюванням. Особливо вражав 
спосіб інкрустації соломою з пшениці, жита, вівса. Його картини приваблювали 
світлими, яскраво-золотистими кольорами, динамікою, композиційною досконалістю. 
Твори майстра, виконані в цій техніці, неодноразово експонувались на виставці в 
районному Будинку культури. 

У селі живе доктор історичних наук, завідуючий відділом Інституту історії НАН 
України, автор грунтовних праць про війну, про людські втрати України в 1941-1945 
роках Олександр Євгенович Лисенко. Із 1978 по 1984 рр він працював учителем історії 
та суспільствознавства в Гірській середній школі. 

Жив у селі кандидат педаагогічних наук Анатолій Миколайович Фасоля, 
український педагог і науковець, кандидат педагогічних наук, автор 

концепції особистісно зорієнтованого навчання української 
літератури в середній школі. Фасоля А.М. був одним з 
організаторів НРУ на Бориспільщині. 

У селі проживає відома українська журналістка, депутат 
Верховної Ради VIIІ скликання, учасниця АТО Тетяна Чорновол. 
Зараз Тетяна Чорновол служить у лавах ЗСУ. 

С. Мартусівка 
Населений пункт заснований у ХVIIІ столітті, як село 

Мартусь. Сучасна назва Мартусівка використовується з 1926 
року. Перша письмова згадка про село міститься в 
Генеральному описі Лівобережної України за 1765 р., де 
поселення значиться як хутір Мартусівський, що входив до 

Бориспільської сотні Київського полку. 
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Назва села походить від імені перших власників, відомого козацького роду 
Мартосів, а в народній формі– Мартусів. Хутір виник на території дубового лісу у верхів’ї 
річки Іква за 7 км на південний захід від Борисполя. 

Юхим Федорович Дараган 1753 року придбав у значкового товариша 
Переяславського полку Михайла Матросова та його брата сотенного отамана 
Ічнянського Петра Мартоса хутір Мартусівщину. З часом село розросталося. За 
адміністративно-територіальним поділом 1802 року село віднесено до Вороньківської 
волості Переяславського повіту. 

За переписом 1859 року в селі було 120 дворів і 570 жителів. Тут же вказано, що в 
селі є два заводи: пивоварний та цегляний. Звичайно, вони не були великими і 
здебільшого мали місцеве значення. Цегла, виготовлена в Мартусівці, пішла на 
спорудження будинків міста Києва, зокрема сучасної вулиці Саксаганського. Заводи 
належали генералу Ф. Трепову. Орендатором маєтку Трепова був Рахлін.  

Одна з частин села донині носить назву Завод, а вулиця називається Заводська. 
Про виробничу діяльність більш як сто років тому свідчать кар’єри та водойми. У 1926 
році було зроблено перепис населення, згідно з яким у селі проживало 689 жителів і 
було 157 господарств. У 1926 році у Мартусівці було створено сільгоспартіль ім. Фрунзе, 
яка в 1932 році одержала статус колгоспу «Більшовик». У голодні 1932-1933 роки голова 
колгоспу Леонід Мойсеєв організовував допомогу жителям села, що дозволило 
зберегти життя жителям села. 

У 1963 році на базі колгоспів сіл Ревне, Проців, Затишне (Ленінівка) та Мартусівка 
було створено радгосп «Жданівський», який спеціалізувався з виробництва молока, 
вирощування овочів та картоплі. У Мартусівці було створено відділення цього радгоспу. 
Центральну садибу було визначено в селі Ревне, а тому у 1976 році перестала існувати 
Мартусівська сільська рада. У 1978 році було закрито і Мартусівську восьмирічну школу. 
Ревненську сільську раду було розукрупнено 5 квітня 2000 року та утворено 
Мартусівську сільську раду з центром в селі Мартусівка, яка працювала до жовтня 2020 
року.  

 
С. Ревне 

Про назву села говорять кілька легенд. Одна з них 
пов'язує його з іменем першого поселенця Реви або Ревка. 
Але тоді б село називалось Ревів за аналогією назв Проць — 
Проців, Іван — Іванків, Ворон — Вороньків. Але можливо, що 
село називали Ревине, яке трансформувалось у Ревне. За 
другою легендою назва походить від назви місцевості: 
ревне, тобто гарне, рівнинне, хороше місце. Село виникло 
наприкінці ХVІІ століття. Про це свідчать письмові дані. За 
даними ,,Генерального следствия о маєтностях 
Переяславського полка (1729—1731 рр)" зазначено, що 
“село Ревне за свідченням старожилів тамошніх, як вони 

пам'ятають раніше людей не було, а земля та була жителя вороньківського Стояна 
Бондара, а за Гетьмана Мазепи і за полковника Переяславського Лисенка невідомо, по 
якій данині Київського Печерського монастиря законники побудували хутір, а потім біля 
хутору і Слободу, людьми заселили і нині ними володіють". Таким чином на початку ХУІІІ 
століття село вже існувало. 

За Гетьманщини хутір Ревне підпорядковувався Вороньківській сотні 
Переяславського полку та з середини ХVIII ст. у складі Бориспільської сотні Київського 
полку. 
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За переписом 1859 року в селі налічувалось 42 двори і проживало 233 чоловіки. 
Серед козацького стану в селі найчастіше називається прізвище Баран.  

У 1917—1921 роки на основі економії пана Трепова ,,Хвильки" заснували 
сільськогосподарську артіль імені Леніна (в радянський час село Ленінівка, тепер село 
Затишне). За переписом 1926 року в селі було 156 господарств і проживав 671 житель.  

За переписом 1939 року в Ревному проживало 1095 чоловік. В селі була чотирьох 
класна школа, клуб, дитячі ясла. У 1963 році Ревне стало центральною садибою радгоспу 
«Жаданівський», до якого ввійшли землі сіл Процева та Мартусівки. В радгоспі було 
більше 4 тисяч гектарів землі. Радгосп займався вирощування картоплі, овочів, 
молочним тваринництвом. 

В Ревному в 1978 році було збудовано школу на 620 учнів. Село прикрасили 
дитячий садок, будинок культури, адміністративний корпус радгоспу, багатоповерхові 
житлові будинки. У 1976 році розпочав свою роботу завод органічних добрив. 

Повагою користується серед жителів села майстер — різьбяр Павло Іванович 
Коломієць. Природа щедро наділила Павла Івановича талантом і він щедро ділиться ним 
з людьми. Біля криниць в селах Ревне, Проців, Мартусівка постали богатирі, створені 
умілими руками народного майстра-різьбяра. 

 
С. Затишне 
Село засновано у 1925 році. З 1925 по 2016 рік мало назву – Ленінівка. 4 лютого 

2016 року село перейменоване на Затишне. 
Історичні, археологічні, архітектурні пам’ятки  та пам’ятки природи на території 

громади відсутні. 

1.3. Місцезнаходження, найближчі території  
 
Територія сільської громади є нерозривною та компактною. 
 

 Назва населених 
пунктів 

Площа,  га Відстань до 
сільської ради (км) 

Наявність дороги з твердим 
покриттям до сільської ради, 

(км) 

1 Гора 3,313   

2 Мартусівка 2,197 7,9 7,9 

3 Ревне 2,297 10,8 10,8 

4 Затишне 0,628 13,9 13,9 

 
 
1.3-1 Площа, віддаленість та стан доріг між населеними пунктами Гірської громади. 
 



                          Профіль Гірської сільської територіальної громади 

 

11 

Гірська сільська 
територіальна громада 
межує на півночі з 
Пристоличною сільською 
територіальною громадою, 
на сході – з Бориспільською 
міською територіальною 
громадою, на півдні – з 
Вороньківською сільською 
територіальною громадою, 
на заході – з Золочівською 
сільською територіальною 
громадою.  
Всі громади – 
Бориспільського району 
Київської області.  
 

Всі громади утворені одночасно. 
При порівнянні в наступній таблиці взяті лише сільські співпідставні громади.  
Місто Бориспіль є також центром  однойменного району Київської області. 
 
1.3-2  Мапа кордонів та перелік громад, які межують з Гірською сільською громадою. 

 

Показник Гірська  ТГ Пристолична ТГ 
Вороньківська 

ТГ 
Золочівська 

ТГ 

Територія, км2 60,82 104,7 668,28 148,4 

Населення, осіб 6082 10850 13632 5779 

Сильні сторони, що 
надають перевагу у 
розвитку  

Міжнародний 
Аеропорт 
Бориспіль 

Ландшафтний 
заказник 

загальнодержав
ного значення 

“Хутір 
Чубинського”, 

дитячі та 
юнацькі 

футбольні клуби 

ВП Старинська 
птахофабрика 

Нова ПАТ 
Миронівський 
хлібопродукт 

В літописних 
записах ця 
місцевість 
згадується 
вперше в 
1103 році, 

піщані 
Гнідинські 

кар’єри, 
8 пам`ятників  

 

1.3-3  Порівняльні дані сусідських громад, станом на 1 січня 2022 року. 

1.4. Київська агломерація 
Київська агломерація, як процес урбанізації прилеглих сільських територій та міст-
сателітів, почався, як загальносвітова тенденція, давно. Лише в останні роки з’явилися 
спроби сформувати інституціональну основу для побудови. Було засновано місцеву 
асоціацію органів місцевого самоврядування - “Київська агломерація” 
http://www.kyivaglomeracia.org.ua/. 
Посеред інших міських та селищних громад - Гірська сільська рада - є учасником цієї 
асоціації. 

http://www.kyivaglomeracia.org.ua/
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Основною метою цієї установи є розробка узгоджених та спільних дій просторового 
розвитку території. Головні напрямки – це  вирішення транспортних проблем, 
маятникової міграції населення, розумного розміщення виробництв, зменшення 
шкідливих викидів, об’єднання заради вирішення багато вартісних проблем регіону 
тощо. 
У 2016 році в с. Гора працював лише кожен десятий горянин, близько 60% працювали у 
м. Києві; у м. Бориспіль, ДМА Бориспіль та інших населених пунктах району - близько 
25%, ще 5% - в інших населених пунктах за межами району. 

1.5. Київська область та наслідки війни 
В перші місяці повномасштабного вторгнення зі сторони росії навесні 2022 року Київська 
область отримала жахливі руйнівні втрати, як об’єктів комунальної та приватної 
цивільної інфраструктури та загибель мешканців громад. Очікується падіння валового 
регіонального продукту Києва у 2022 році в межах 33-35%. 
Гірська сільська територіальна громада не перебувала в зоні активних бойових дій, її  
матеріальні об’єкти неушкоджені. 

1.6. Відстань до важливих міст, кордонів. 
Гірська сільська громада має вигідне територіальне розташування та розгалужене 
автомобільне сполучення.  
Транспортні  зв’язки  між  територією  села,  містом  Києвом,  районним центром  та  
іншими  населеними  пунктами  здійснюється  по  територіальній  автодорозі місцевого  
значення  Київ-Ревне-Рогозів (Т-10-16) ІІІ-технічної  категорії,  по  магістральній 
автодорозі  державного  значення  Київ-Харків-Довжанський (М-03)  І-а  технічної  
категорії. 

Відстань від 
адміністративного центру 
громади – с. Гора до: 
− до межі міста Київ – 6,67 
км 
− до районного центру – м. 
Бориспіль – 4,73 км. 

1.7. Географічні координати 
N – координати північної 
широти,  
E – координати східної 
довготи 
Градуси: 50.37083N, 
30.86139E 
Хвилини: 50°22.2498'N, 
30°51.6834'E 
Секунди: 50°22'14.988"N, 

30°51'41.004"E 
 
Координати для смартфона або GPS навігатора: 
Широта (latitude):   50.370303 
Довгота (longitude): 30.856061 
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1.8. Клімат, рельєф 
Гірська громада розташована на лісостеповій рівнині Придніпровської низовини, на 
рівнинній території.  
Рельєф території рівнинний і сприятливий для будівництва та сільськогосподарської 
діяльності і життєдіяльності взагалі.  
Інженерно-геологічні умови сприятливі для промислового та громадського 
будівництва. В цілому, територія має рівнинний характер, без ярів, водних об’єктів, 
пагорбів, тощо. 
Територія громади не відноситься до сейсмічно небезпечних територій. 
Місцевість піщаниста, малородючі поля оточують Гору з усіх сторін, лише із заходу до 
околиць наближається масив лісових насаджень.  
Клімат - помірно-континентальний. 
Число  діб  з  температурою  вище 0°С– 245.  Середня  температура  липня+19,5°С, річна-
6,0°С. Відносна максимальна температура+39,0°С, відносний мінімум-35,0°С. Річна сума 
опадів не перевищує 550 мм. Для  району  характерні  довгочасні  та  порівняно  суворі  
зими.  Сніговий  покрив тримається 105-110 діб, середньою висотою 25-30 м.  
За класифікацією Кеппена клімат відносять до вологого континентального з теплим 
літом (Dfb). 
   
Висота над рівнем моря центру громади – с. Гора – 125 м. 

1.9. Представлення громади в мережі Інтернет 
Гірська сільська рада в Інтернеті представлена офіційним сайтом:  
https://gora-rada.gov.ua/  
та сторінками в соціальній мережі Facebook:  
https://www.facebook.com/GirskaSilskaRada (Офіційна сторінка Гірської сільської ради 

(село Гора),  
https://www.facebook.com/gora.ssd, 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100082452683513, 
https://www.facebook.com/partnership.ngo,  
https://www.facebook.com/groups/HROMADA.HORY, 
https://www.facebook.com/groups/148496929936256, 
https://www.facebook.com/groups/341570496215892, 
https://www.facebook.com/groups/246453645830278,  
https://www.facebook.com/groups/hirskaotg, 
https://www.facebook.com/groups/2223375627759042, 
https://www.facebook.com/groups/583526992473061, 
https://www.facebook.com/groups/476567659655339, 
https://www.facebook.com/groups/375596716258538,  
https://www.facebook.com/groups/nahori,  
https://www.facebook.com/groups/354824862053141, 
https://www.facebook.com/groups/246032642498775, 
https://www.facebook.com/groups/217993215973731, 
https://www.facebook.com/groups/171622570045573,  
Існують групи громади для спілкування у вайбері та телеграм каналі. 
Керівництво громади активно комунікує з мешканцями громади через офіційний сайт, 
через власні аккаунти тощо.  
  

https://gora-rada.gov.ua/
https://www.facebook.com/GirskaSilskaRada
https://www.facebook.com/gora.ssd
https://www.facebook.com/profile.php?id=100082452683513
https://www.facebook.com/partnership.ngo
https://www.facebook.com/groups/HROMADA.HORY
https://www.facebook.com/groups/148496929936256
https://www.facebook.com/groups/341570496215892
https://www.facebook.com/groups/246453645830278
https://www.facebook.com/groups/hirskaotg
https://www.facebook.com/groups/2223375627759042
https://www.facebook.com/groups/583526992473061
https://www.facebook.com/groups/476567659655339
https://www.facebook.com/groups/375596716258538
https://www.facebook.com/groups/nahori
https://www.facebook.com/groups/354824862053141
https://www.facebook.com/groups/246032642498775
https://www.facebook.com/groups/217993215973731
https://www.facebook.com/groups/171622570045573
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ЧАСТИНА 2.      НАСЕЛЕННЯ ТА СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ 

2.1. Демографічні характеристики населення 
 
Демографічна ситуація в Гірській сільській територіальній громаді склалася під впливом 
історичного розвитку території, природного та механічного руху населення. Її показники 
є типовими для Київської області, це старіння населення внаслідок невеликих 
показників народжуваності, зменшення щільності населення. 
 

 
2.1-1 Кількість мешканців по населеним пунктам Гірської громади, станом на 
25.08.2022 року. 
 

 
 
2.1-2 Демографічний  розподіл мешканців по населеним пунктам Гірської громади, 
станом на 1.01.2021 р. 

Кількість жінок в громаді, і в кожному населеному пункті, перевищує кількість 
чоловіків майже на 20 відсотків. 
 

Назва 
населеного 

пункту 

Чисельність 
населення 

В тому 
числі, 

чоловік 

В тому 
числі, 
жінок 

Дітей до 
14 років 

Дітей 14-
18 років 

 
Разом 

с. Гора 3 406 1514 1892 204 84 3694 

с. Ревне 1 290 598 692 15 16 839 

с. 
Мартусівка 808 376 432 56 25 1371 

с. Затишне 151 71 80 5 2 158 

Разом      6062 
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За даними виконкому, на території ТГ проживає 7448 осіб. 
  

2.2. Зайнятість населення та ринок праці 
 
Найбільші роботодавці: ТОВ «БФ ТЕРМІНАЛ» та ТОВ «БФ ЗАВОД» 

Рівень зареєстрованого безробіття та навантаження на одну вакансію (сумарно по 
всіх населених пунктах, що увійшли до складу Гірської  ТГ) Станом на 1 липня 2022 
року 

 Громада 

Кількість безробітних на одну вакансію (чисельність 
зареєстрованих безробітних, поділена на кількість вакантних 
робочих місць) 

18 в Громаді/131 
вакансія на 01.02.22 

 
2.2-1 Перелік основних роботодавців на території громади.  

2.3. Рівень добробуту населення  

 

Вид допомоги Види допомог На суму, грн 

 За програмою 

“Турбота” 

  

  

На поховання місцевих жителів 691 416,00 

Допомога на лікування, по онкозахворюванню, у 

зв'язку з операцією та допомога на реабілітацію 

2 810 742,00 

Допомога інвалідам 500 625,00 

Допомога у разі надзвичайних ситуацій  74 534,00 

Допомога багатодітним сім'ям 169 205,00 

Допомога сиротам і напівсиротам 577 180,00 

Допомога самотнім людям похилого віку 320 963,00 

Проживає, осіб ; 7448

Зареєстровано, осіб; 6062

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
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Виплата допомоги працівникам медичних установ, які 

безпосередньо зайняті на роботах спрямованих на 

запобігання виникненню і поширенню COVID-19 

206 335,00 

Соціальна підтримка учасників бойових дій та членів їх 

сімей 

149 000,00 

 За програмою 

“Добробут” 

 Преміювання при народженні дитини 335 404,00 

Преміювання до ювілейних дат 318 012,00 

Преміювання Учасників ЧАЕС та до 9 травня 490 189,00 

Преміювання працівників КП “Горянин”, Гірської та 

Ревненської АЗПСМ, відділення зв'язку 

2 462 606,00 

Преміювання учнів 11 класів, медалістів,  призерів 

олімпіад, переможців учнів-членів МАН, конкурсів, 

змагань обласного та Всеукраїнського рівнів 

93 789,00 

2.4-1 Перелік осіб та груп, які потребують соціальної допомоги та піклування. 
 
На території громади проживають 7 дітей з числа сиріт та позбавлених батьківського 
піклування. 

2.4. Громадська активність населення 
 
Громадяни не є соціально активними, переважають патерналістське ставлення до 
життя. 
Працюють чотири громадські організації. 

 
- Громадська організація “Взаємодія і партнерство”, напрямки діяльності якої - 

розвиток місцевого самоврядування, захист Батьківщини. 

- Громадська організація “Рідня”, напрямок діяльності якої - допомога незахищеним 

верствам населення. 

- Громадська спілка “Територія змін”, напрямок діяльності якої - розвиток місцевого 

самоврядування. 

- Громадська організація “А-ГОРА”, напрямок діяльності якої - спортивні заходи. 
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ЧАСТИНА 3.       ІНФРАСТРУКТУРА ТА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ 

3.1 Житловий фонд та надання житлово-комунальних послуг 
 

Територія забудови населених пунктів громади переважно садибна, присутні 
малоповерхові багатоквартирні житлові будинки.  

Села газифіковане, має централізовану систему водопостачання. 
Головні вулиці села мають тверде покриття.  
Централізоване газопостачання забезпечується природним газом встановленими 

2 ГРП та 16 ШРП.  
Електропостачання забезпечується існуючою державною мережею через 

підстанції ПС 110/10 кВ “Велика Олександрівка”, Л-10 кВ 69 “Дослідна” встановленими 
12 ТП загальною потужністю 1670 кВА. 

Задля надання житлово-комунальних послуг було створено Комунальне 

підприємство «Горянин». 

У 2021 році за програмою фінансової підтримки комунального підприємства були 

виділені кошти на покриття витрат : 

- на забезпечення збору та вивезення сміття і відходів на 2021р.  – 900 000,00  грн.  
(Оплата за вивіз сміття, електроенергію, паливо, спецодяг); 

- на забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що 
виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги – 300 000,00 грн.  
(Проектні роботи по збільшенню потужностей електроенергії: с. Гора вул. Центральна 
14 та  вул. Центральна 20); 

- на відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні 
послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу 
виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно 
обґрунтованих витрат та їх виробництво (надання) – 1 678 900,00 грн. (Було погашено 
заборгованість із заробітної плати); 

- на внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання – 1 200 000,00 грн. 

 

Показники 2018 2019 2020 2021 

Протяжність мереж 
водопостачання, км 

 24,93 24,93 29,95 

Протяжність мереж 
водовідведення, км 

 2,7 2,7 4,96 

Споживання питної води,  
тис. м3 – всього,  у тому числі: 

136 674,7 100 285,8 48 305,0 64 812,0 

- населення 129 998,7 94 049,8 43 930,0 58 903,0 

- підприємства 6 676,0 6 236,0 4 375,0 5 909,0 

 
3.1-1  Водопостачання та водовідведення 
 

Послуга Категорія користувачів (станом на 01.01.2022) Тариф 

Водопостачання  
1 м3 води питної якості 

для населення 20,50 грн. 

для бюджетних організацій 20,50 грн. 

для інших 20,50 грн. 

Водовідведення, 1 м3 
стоків 

для населення 15,10 грн. 

для бюджетних організацій 15,10 грн. 
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Послуга Категорія користувачів (станом на 01.01.2022) Тариф 

для інших 15,10 грн. 

Вивезення сміття Тариф для мешканців багатоквартирних 
будинків, на 1 особу, за місяць. 

15,50  грн. 

Тариф для мешканців приватного сектору, на 1 
особу, за місяць. 

27,50  грн. 

Інші споживачі, з ПДВ  181,75 грн. 

Збирання, вивезення 
великогабаритних 
відходів  

Населення, з ПДВ  
Інші споживачі, з ПДВ  
 

389,13 грн. 

Збирання, вивезення 
ремонтних відходів     

Населення, з ПДВ 
Інші споживачі, з ПДВ 

302,00 грн 

3.2 Соціальна інфраструктура 

3.2.1. Заклади освіти 
 
В громаді навчаються 1018  учнів середніх шкіл та 201 дітей відвідують дошкільні 

навчальні заклади. Позашкільною роботою займається 277 вихованців. 
Спостерігається позитивна динаміка кадрового забезпечення системи освіти 

громади. Освітній процес у закладах освіти здійснюють 112 педагогічних працівників та 
88 працівників. Середня заробітна плата в галузі освіти – 16584 грн. на місяць  (2021 р.) 

Протягом 2021року відбулася модернізація мережі закладів освіти: 

реорганізовано шляхом перетворення в опорний заклад  загальної середньої освіти 

Ревнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з філією Мартусівська початкова школа, 

створено комунальну установу «Гірський інклюзивно-ресурсний центр», створено 

комунальний заклад «Гірський заклад позашкільної освіти «СТАРТ»».  

Станом на 01.08.2022 року система освіти Гірської громади складається з 7 

закладів: 

1. Гірський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Берізка» ; 

2. Ревненський заклад дошкільної освіти (дитячий садок) «Барвінок»; 

3. Гірський ліцей; 

4. Ревненський ліцей; 

5. Мартусівська початкова школа (філія Ревненського ліцею); 

6. Гірський заклад позашкільної освіти «СТАРТ» (заклад створено Гірською 

сільською радою. Рішення №247-8-VIII від 18.02.2021 року); 

7. Гірський інклюзивно-ресурсний центр. (заклад створено Гірською сільською 

радою. Рішення №298-10-VIII від 20.03.2021 року).  

 

Назва: 
1. Ревненський ліцей 
Гірської сільської ради 

2. Мартусівська 
початкова школа 
філія Ревненського 
ліцею Гірської 
сільської ради  

3. Гірський ліцей 
Гірської сільської 
ради 

Код ЄДРПОУ: 25301955 24888562 22203235 

Тип ЗЗСО: 
Ліцей з початковою 
школою та гімназією 

Початкова школа 
Ліцей з початковою 
школою та гімназією 
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Адреса: 
с. Ревне, вул. Шкільна, 
24 

с. Мартусівка, ал. 
Бориспільська, 7 

с.Гора, вул. 
Центральна, 3 

Спроможність 
учбового 
закладу, учнів 

624 100 240 

Кількість учнів: 402 52 583 

Кількість 
персоналу: 

55 21 54 

Кількість 
класів: 

19 4 23 

Кількість 
приміщень: 

22 0 28 

Завантаженість 
ЗЗСО 

64% 52% 243% 

 
3.2-1   Показники освітньої галузі в громаді, станом на 1.08.22 року. 

Розроблено та затверджено  Комплексну програму розвитку системи освіти 

Гірської громади на 2021-2025 рр. та згідно Постанови КМУ №305 впроваджено власну 

модель організації харчування учнів та вихованців. 

Спеціалізовані школи (музичні, спортивні, образотворчі та інші) в громаді 
відсутні. 

Назва та місце 
розміщення 

Рік 
побудо
ви чи 
капре 
монту 

Проектна 
потужність 

Напов- 
неність 

Кіль-
кість 
пед. 

праців- 
ників 

Основна проблема 

Гірський ліцей Гірської 
сільської ради, с.Гора, 
вул. Центральна, 3, 

1960 240 650 41 недостатня кількість 
приміщень для 
проведення 
освітнього процесу. 
Закінчити 
будівництво нової 
школи.  

Ревненський ліцей 
Гірської сільської ради, 
с. Ревне, вул. Шкільна 
24 

1978 620 375 32 недостатня 
матеріальна база 
для проведення 
уроків трудового 
навчання 

Ревнівський заклад 
дошкільної освіти 
(дитячий садок) 
«Барвінок» Гірської 
сільської ради, с.Ревне, 
вул. Квартальна 25 

1979 
капітал

ьний 
ремонт
- 2006 

120 130 12 Відсутність ігрових 
майданчиків. 
Потребує ремонту 
фасаду та відмостки 
будівлі. 

Гірський заклад 
дошкільної освіти 
(ясла-садок) "Берізка" 

1985 140 207 19 Закінчити 
капітальний ремонт 
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Назва та місце 
розміщення 

Рік 
побудо
ви чи 
капре 
монту 

Проектна 
потужність 

Напов- 
неність 

Кіль-
кість 
пед. 

праців- 
ників 

Основна проблема 

Гірської сільської ради, 
с.Гора, вул. Тургенєва 5 

Мартусівське 
навчально-виховне 
об'єднання 
"загальноосвітня 
школа І ступеня-
дитячий садок" Гірської 
сільської ради, с. 
Мартусівка, ал. 
Бориспільська, 7 

1996 100 52-
початко

ва 
школа 

34- 
дитячий 

садок 

21-
початко

ва 
школа 

18-
дитячий 

садок 

 
 

 
3.2-2   Стан будівель навчальних закладів 
 
Будівництво школи на 600 учнів у селі Гора (посеред інших п’яти шкіл Київщини) було 
включено до програми Президента України Володимира Зеленського «Велике 
будівництво» на 2022 рік. 
 

Повна назва: 

Гірський заклад 
дошкільної освіти 
(ясла-садок) 
"Берізка" Гірської 
сільської ради 

Мартусівське 
навчально-виховне 
об’єднання 
"загальноосвітня 
школа І ступеня - 
дитячий садок" 
Мартусівської СР   

Ревнівський заклад 
дошкільної освіти 
(дитячий 
садок)"Барвінок" 
Гірської СР  
Бориспільського 
району Київської 
області 

Код ЄДРПОУ: 36229997 24888562 20625618 

Тип ЗДО: Ясла-садок 
Навчально-виховний 

комплекс 
Дитячий садок 

Вид ЗДО: Загального розвитку Загального розвитку Загального розвитку 

Поштова адреса: 
с. Гора, вул. 
Тургенєва, 5 

с. Мартусівка, вул. 
Бориспільська, 7 

с. Ревне, 
вул. Квартальна, 25 

Кількість персоналу: 39 18 24 

Кількість дітей: 207 34 117 

Кількість груп: 12 2 5 

Групи цілодобового 
перебування: 

Немає груп Немає груп Немає груп 

Проектна кількість 
місць (потужність): 

140 43 120 

Завантаженість ЗДО 148% 79% 98% 

Кількість дітей групі 17,25 17 23,4 
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3.2-3   Статистичні дані дошкільних навчальних закладів громади. 
 

 2021 

Кількість випускників ЗОШ Гірської  ТГ, які здавали ЗНО 32 

Кількість випускників, які здали ЗНО з «Математики» більше ніж 175 балів 3 

Кількість випускників, які здали ЗНО з «Фізики» більше ніж 175 балів - 

Кількість випускників, які здали ЗНО з «Української мови» більше ніж 175 балів 6 

Кількість випускників, які здали ЗНО з «Англійської мови» більше ніж 175 балів 4 

Кількість випускників, які здали ЗНО з «Математики» менше ніж 120 балів 4 

Кількість випускників, які здали ЗНО з «Фізики» менше ніж 120 балів - 

Кількість випускників, які здали ЗНО з «Української мови» менше ніж 120 балів 5 

Кількість випускників, які здали ЗНО з «Англійської мови» менше ніж 120 балів 3 

Кількість випускників ЗОШ Гірської  ТГ, які не здали ЗНО - 

3.2-4  Якість освіти, за результатами ЗНО, по рокам. 
 
З 32 випускників 25 вступили до вишу в цьому ж році. 
 

 2021 рік 

Кількість випускників ЗОШ Гірської  ТГ, які вступили до ВНЗ м. Київ 24 

Кількість випускників ЗОШ Гірської  ТГ, які вступили до ВНЗ інших міст 
Київської області 

- 

Кількість випускників ЗОШ Гірської  ТГ, які вступили до ВНЗ інших міст України 1 

Кількість випускників ЗОШ Гірської  ТГ, які вступили до ВНЗ за кордоном - 

 
3.2-5   Освітні траєкторії 
 
Усі заклади забезпечені доступом до інтернету. 
 
У закладах освіти Гірської громади навчається 11 дітей із особливими освітніми 
потребами, ще 10 дітей потребують обстеження фаховими спеціалістами для 
визначення нозології та розробки індивідуальної програми розвитку.  
 

3.2.2. Медичні заклади 
 
Охорона здоров’я на території Гірської сільської територіальної громади 

представлена  системою закладів первинної медико-санітарної допомоги: Ревненська 
амбулаторія загальної практики сімейної медицини та Гірська амбулаторія загальної 
практики сімейної медицини. 
Об’єднання спільних зусиль п’яти ТГ реалізувати будівництво лікувального корпусу на 6 
тис. кв.м з діагностичним, кардіологічним та іншими відділеннями в м. Бориспіль.  
Вартість будівництва  приблизно 200 млн грн.  
 Близько 80% з них - за рахунок грантових коштів, а 20%  - за рахунок громад.  
Внесок у будівництво буде розділено в тому співвідношенні, в якому громади входять 
у засновники лікарні: 75% — Бориспільська ТГ, решта — Вороньківська, Гірська, 
Золочівська та Пристолична громади. 

3.2.3. Фізичне виховання і спорт 
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Гірська громада має розгалужену мережу спортивних об’єктів, більшою мірою вони є 
частиною шкільних закладів. 
 

№ Назва спортивного об'єкту Адреса 

1 Майданчики з тренажерним 
обладнанням  

с. Гора, вул. Грушевського;  
с. Ревне, вул. Шкільна, 5;  
с. Мартусівка, Гагаріна, 1. 

2 Футбольні поля с. Гора, вул. Шкільна;  
с. Ревне, біля школи. 

3 Спортивні майданчики за штучним 
покриттям  

с. Гора, вул. Грушевського, вул. Шкільна;  
с. Мартусівка, пров. Бориспільський,  
с. Ревне (територія школи) 

4 Приміщення для фізкультурно-
оздоровчих занять  

с. Гора, с. Ревне - шкільні спортзали. 

5 Спортивні зали  с. Гора, GrandSport  

 
3.2-6  Характеристика елементів спортивної інфраструктури Гірської громади 

 

3.2.4. Заклади та установи соціального забезпечення 
 
Головні показники груп мешканців, котрі потребують соціальної допомоги: 

- Кількість багатодітних сімей та їх матеріальне становище - 81 сім`я від 3 до 6 
дітей. 

- Кількість сімей з особами з інвалідністю (вік, нозологія(захворюваність) - 272 
сім`ї. 

- Кількість тимчасово переміщених сімей/ ВПО - 795 осіб на 01.08.22р. 
- Наявність неблагополучних сімей. - 5 сімей. 
- Дітей-сиріт – 2, 
- Дітей, позбавлених батьківського піклування -7, 
- Учасники АТО - 129 чоловік. 
- Ліквідаторів ЧАЕС – 84 осіб. 

У 2021 році прийнято рішення Гірської сільської ради про створення притулку для 

осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі та 

Мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від 

домашнього насильства. Приміщення для майбутнього притулку знаходиться в селі 

Ревне та потребує капітального ремонту. 

Комунальний заклад «Ревненське відділення стаціонарного догляду для 

постійного або тимчасового перебування та надання соціальних послуг» надає соціальні 

послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до 

самообслуговування. 

Стаціонарний догляд одержують 37 осіб, надається допомога вдома 12 осіб.

  

Затверджена Програма надання соціальних гарантій фізичним особам, які 

надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, 

хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги на 

непрофесійній основі на 2022-2024 роки. 
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Затверджений Перелік соціальних послуг, які надаються в Гірській сільській раді 

згідно з класифікатором соціальних послуг затвердженим наказом Міністерства 

соціальної політики України від 23.06.2020 № 429 та умови їх надання. 

Всі мешканці відділення забезпечувались 4-ох разовим харчуванням відповідно 

нормативам.  

В селі Ревне на базі відділу соціального захисту населення створений Благодійний 

склад, де кожен житель нашої громади може принести чи взяти за потреби речі.  

 

Служба у справах дітей 

У 2021 році утворена Служба у справах дітей, основними напрямками роботи якої 
була:  

 

Кількість дітей в громаді 1584 

Кількість дітей на первинному обліку 7 дітей (2 дитини-сироти, 2 дитини, 

позбавлені батьківського піклування) 

Діти на обліку в складних життєвих 

обставинах 

6 (5 дітей мають статус постраждалих 

від військових дій) 

Діти на обліку, які прибули з інших територій  2 

Видано посвідчень 12 посвідчень батьків та 29 посвідчень 

дітей з багатодітних сімей 

Забезпечено оздоровленням і відпочинком за 

рахунок обласного бюджету 

12 дітей 

 

 

3.2.5. Безпека 
 

Опис Значення 

Кількість та забезпеченість населення 
бомбосховищами 

ДП МА БОРИСПІЛЬ - 3,   
БК Ревне - 1 

Наявність та забезпеченість навчальних закладів 
бомбосховищами 

Ревне – 1 

Кількість пожежних станцій 0 

Кількість поліцейських відділів Поліцейський офіцер громади, 
поліцейська станція 

Кількість підрозділів ДСНС Місцева пожежна охорона 

 
В проекті - будівництво “Центру безпеку” в селі Гора (15%). 
Відеоспостереження на етапі реалізації, але є на сміттєвих майданчиках. 
Системи оповіщення не має.  
 
Створено Добровольче формування № 1 Гірської сільської ТГ. 
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Місцева пожежна охорона 

Територія с. Гора обслуговується 23 ДПРЧ (м. Бориспіль, вул. Шевченка, 20а) та МПО (с. 
Гора, вул. Науки, 1) в яких наявно 5 одиниць аварійно-рятувальної техніки. Підрозділ 
місцевої пожежної охорони (МПО) сьогодні складається з 4-х бригад (8 чоловік 
особового складу), кожна з яких включає 1 водія і 1 пожежника.  
Гірська МПО забезпечена усім необхідним обладнанням і має в своєму розпорядженні 
1 пожежний автомобіль. У 2021 році Гірська МПО була залучена до ліквідації 81 пожежі. 
З них найбільшу питому вагу становили підпали сухої трави та стихійних сміттєзвалищ. 
Пожежі в будівлях – 14, в автомобілях – 6, загоряння трансформаторних підстанцій – 3. 

Муніципальна варта 

 Муніципальна варта розпочала свою діяльність з 01.07.2021 року. Штат 

сформовано з 9 осіб. Головними аспектами діяльності створеної Муніципальної варти 

є забезпечення охорони громадського порядку і громадської безпеки, контроль за 

виконанням Правил благоустрою, забезпечення чистоти, парків, скверів та 

додержання тиші в громадських місцях, робота з профілактики правопорушень, 

патрулювання всієї території об’єднаної громади задля підтримання правопорядку в 

селах. 

Відділ інспекції з паркування 

У 2021 році відділ інспекції з паркування розпочав свою діяльність з першого 

вересня. За чотири місяці своєї діяльності працівниками відділу  інспекції з паркування  

було складено 433 порушення. Найчастіше –це порушення, які стосуються забороні 

стоянки та зупинки.  

3.2.6. Заклади культури та дозвілля 
 

Відділ культури і спорту та інформування 

Структурними підрозділами відділу культури та спорту є: 
- Мартусівська сільська бібліотека; 

- Ревненська сільська бібліотека; 

- Мартусівський сільський клуб; 

- Ревненський будинок культури. 

Основна діяльність відділу культури, спорту та інформування в 2021 році була 

націлена на координацію і забезпечення ефективної роботи установ культури,  

спортивних майданчиків, проведення культурно-масових заходів.  

За 2021 рік відділом культури, спорту та інформування було організовано та 

проведено 10 спортивно-масових заходів, а саме: 

Назва Вид спорту 
Кількість 
учасників 

(осіб) 

Місце 
проведення 

Об’єднаний чемпіонат з волейболу 
серед жіночих команд 

Волейбол 90 с. Ревне,  
с. Вороньків,  
с. Мирне 

Кубок з баскетболу до дня молоді Баскетбол 30 с. Гора 

Чемпіонат з міні- футболу серед 
ветеранів Бориспільщини 

Міні-футбол 200 с. Гора,  
с. Мартусівка,  



                          Профіль Гірської сільської територіальної громади 

 

25 

Назва Вид спорту 
Кількість 
учасників 

(осіб) 

Місце 
проведення 

с. 
Олександрівка,  
с. Дударків 

Весняний кубок з волейболу серед 
жіночих команд 

Волейбол 40 с. Ревне 

Велопробіг до дня державного 
прапора 

Велоспорт  60 с. Гора,  
с. Мартусівка,  
с. Ревне 

Кубок з волейболу серед мішаних 
команд 

Волейбол 35 с. Гора 

Кубок з міні-футболу Міні-футбол 32 с. Гора 

Кубок з легкої атлетики Легка атлетика 35 с.Гора 

Пейнтбольний турнір до дня 
захисника України. 

Пейнтбол 100 с. Чубинське 

Турнір з волейболу серед учнів 
старших класів 

Волейбол 50 с. Ревне 

 

 

Споруда 
Скільки 

відвідувачів 
вміщує 

Події чи заходи, що викликають 
найбільший приплив гостей 

Мартусівський будинок культури 100 звітні концерти, концерти до 
професійних свят 

Ревненський будинок культури 150 звітні концерти, концерти до 
професійних свят 

 
3.2-7  Характеристика закладів культури Гірської громади 

 

3.2.7. Адміністративні послуги 
 
З 01.06.2021 року працює відділ «ЦНАП». За 2021 рік Центром надано 4119  послуг. 
Станом на 01.08.2022 надається 186 адміністративних послуг. 
 

3.2.8 Релігійні організації та установи  
 
Населення громади є активними прихожанами церков різних конфесій. Але переважно 
– це  парафіяни християнських церков. 
Для задоволення  релігійних потреб громадян, а також для  піклування про релігійно-
моральне виховання парафіян діють наступні храми:  
 

Назва приходу/конфесійної групи 
Населений 

пункт 

Релігійна громада Свято-Покровської парафії Київської єпархії 
Української православної церкви  

с. Гора  
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Назва приходу/конфесійної групи 
Населений 

пункт 

Релігійна громада Парафія на честь Успіння пресвятої Богородиці 
Бориспільської єпархії Української православної церкви  

с. Ревне 

Релігійна громада Української православної церкви Святителя Миколая 
Чудотворця Київського патріархату 

с. Затишне 

Релігійна Громада "Християнська помісна Церква повного Євангелія 
"Живе Слово" 

с. Гора  

Релігійна Громада "Християнська помісна Церква повного Євангелія 
"Живе Слово" 

с. Ревне 

 
3.2-8  Перелік релігійних громад на території. 
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ЧАСТИНА 4.      ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 

4.1. Розвиток бізнесу та підприємництва в громаді 
 
На території сільської ради функціонують підприємства: ДП «Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль»»; ДП «Бориспільський лісгосп»; ДУ «Центральна науково-дослідна 
лабораторія якості води та ґрунтів, «Інституту гідротехніки та меліорації Національної 
академії аграрних наук України»,  вертолітний завод «Рамзай», логістичний комплекс 
ТОВ «БФ Склад», на базі якого розташований митний термінал Київської обласної 
митниці та підприємство по виробництву сендвіч-панелей ТОВ «БФ Завод», 
представництва крупних авторитейлерів ТОВ «НІКО» та ТОВ  "АВТ БАВАРІЯ УКРАЇНА". 
Розвивається готельно-ресторанний бізнес, на території громади побудований 
McDonald’s. 
 
Сільське господарство представлено колективними сільськогосподарськими 
підприємствами «Ревне», «Мартусівка» та «Проців»,  підприємством «Агро-Регіон». 
 
В селі Мартусівка знаходиться Державна установа «Бориспільська виправна колонія № 
119». Міністерством юстиції заплановано реконструкція цієї установи та побудова 
нового слідчого ізолятора. Перша черга передбачає реконструкцію двох контрольно-
пропускних пунктів, збірних відділень, режимних корпусів, медичної частини з 
амбулаторією та стаціонаром та будівництво КПП, приміщень для прийому передач, 
аптеки, складів, пральнь, магазину, клубу, їдальні, пекарні та гаража на 8 авто. 

 

Назва Напрям діяльності Кількість 
робочих місць 

ТОВ "ЕНЕРДЖИГРУП" 43.21 Електромонтажні роботи 50 

 
4.1-1 Відомості про релоковане на територію громади підприємство з тимчасово 
окупованих території/з зони активних бойових дій. 
 
4.1.1. Суб’єкти господарської діяльності 
 
Розподіл зареєстрованих на території Гірської селищної ради підприємств та установ по 
напрямкам діяльності наведено в в наступній таблиці (сортировка по КВЕД): 
 

Спеціалізація господарської діяльності 
Кіль-

кільсть 

Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту 18 

Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. 18 

Державне управління загального характеру 13 

Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами 12 

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних 
культур 

10 



                          Профіль Гірської сільської територіальної громади 

 

28 

Спеціалізація господарської діяльності 
Кіль-

кільсть 

Будівництво житлових і нежитлових будівель 10 

Управління нерухомим майном 10 

Організація будівництва будівель 9 

Неспеціалізована оптова торгівля 9 

Будівництво будівель 6 

Комплексне обслуговування об'єктів 6 

Оптова торгівля хімічними продуктами 5 

Допоміжне обслуговування авіаційного транспорту 5 

Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту 4 

Діяльність ресторанів 4 

Діяльність релігійних організацій 4 

Вирощування зернових та технічних культур 3 

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами 
харчування 

3 

Інша поштова та кур'єрська діяльність 3 

Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. 3 

Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. 3 

Діяльність громадських організацій, не віднесених до інших групувань 3 

Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів 2 

Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 2 

Інші будівельно-монтажні роботи 2 

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 2 

Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин 2 

Оптова торгівля фруктами й овочами 2 

Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами 2 

Вантажний автомобільний транспорт 2 

Пасажирський авіаційний транспорт 2 
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Спеціалізація господарської діяльності 
Кіль-

кільсть 

Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), 
н.в.і.у. 

2 

Діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки 2 

Дошкільна освіта 2 

Загальна середня освіта 2 

Професійно-технічна освіта 2 

Інші види освіти, н.в.і.у. 2 

Діяльність релігійних організацій 2 

Вирощування інших однорічних і дворічних культур 1 

Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві 1 

Лісозаготівлі 1 

Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин та 
розроблення кар'єрів 

1 

Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості 1 

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних 
кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання 

1 

Виробництво робочого одягу 1 

Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та 
інших матеріалів 

1 

Лісопильне та стругальне виробництво 1 

Виробництво пластмас у первинних формах 1 

Виробництво дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів 1 

Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів 1 

Інші види видавничої діяльності 1 

Виробництво й оброблення інших скляних виробів, у тому числі технічних 1 

Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій 1 

Виробництво будівельних виробів з пластмас 1 

Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія 1 

Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, 
записування та відтворювання звуку й зображення 

1 

Виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 1 
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Спеціалізація господарської діяльності 
Кіль-

кільсть 

Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря 1 

Забір очищення та постачання води 1 

Виробництво інших меблів 1 

Збирання, очищення та розподілення води 1 

Електромонтажні роботи 1 

Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 1 

Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими 
тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами 

1 

Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 1 

Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, 
ракоподібними і молюсками 

1 

Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та 
тютюновими виробами 

1 

Оптова торгівля текстильними товарами 1 

Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення 1 

Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами 1 

Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним 
обладнанням 

1 

Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним 
устаткованням і приладдям до нього 

1 

Оптова торгівля іншими проміжними продуктами 1 

Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах 1 

Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах 1 

Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через 
мережу Інтернет 

1 

Складське господарство 1 

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою  продовольчого 
асортименту 

1 

Допоміжне обслуговування наземного транспорту 1 

Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами 1 

Діяльність готелів 1 

Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними 
діяльність 

1 

Діяльність холдингових компаній 1 
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Спеціалізація господарської діяльності 
Кіль-

кільсть 

Купівля та продаж власного нерухомого майна 1 

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань 
оподаткування 

1 

Здавання в оренду власного нерухомого майна 1 

Діяльність агентств  нерухомості 1 

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії 2 

Технічні випробування та дослідження 1 

Дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук 1 

Консультування  з питань комерційної діяльності та управління 1 

Діяльність у сфері інжинірингу 1 

Надання послуг перекладу 1 

Проведення розслідувань  та забезпечення безпеки 1 

Надання інших  комерційних послуг 1 

Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів 1 

Діяльність туристичних агентств 1 

Загальне прибирання будинків 1 

Інші види діяльності з прибирання 1 

Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у. 1 

Діяльність у сфері юстиції та правосуддя 1 

Початкова освіта 1 

Надання соціальної допомоги із забезпеченням проживання 1 

Допоміжна діяльність у сфері освіти 1 

Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та 
інвалідів 

1 

Діяльність політичних організацій 1 

Діяльність спортивних клубів 1 

Митний пост 1 
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4.1-2 Зареєстровані суб’єкти господарської діяльності за видами діяльності 
(сумарно по всіх населених пунктах, що увійшли до складу ТГ). 

 

4.1.2. Аеропорт «Бориспіль» 
 
На території громади знаходиться Державне підприємство «Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль», який є найбільшими повітряними воротами України (61% всього 
пасажиропотоку).  Аеропорт «Бориспіль» забезпечує регулярні рейси до 40 країн світу, 
має зв'язок з 74 містами світу, протягом доби  в мирний час здійснював більше 140 
рейсів. ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» та підприємства, що розташовані на  
його території, є найбільшими роботодавцями регіону та формують значну частину 
податкових та неподаткових надходжень до всіх рівнів місцевого та державного 
бюджету. 

Відповідно до Стратегії розвитку державного підприємства «Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль» у 2045 році з аеропорту буде відправлятиметься до 54 млн. пасажирів за 
рік. В 2018 році розпочалося будівництво нового вантажного терміналу. 

Аеропорт розташований на ділянці 470 га. На цьому підприємстві у мирний час 
працювало 2832 робітника. 

Крім ДП "Міжнародний Аеропорт "Бориспіль" на території Гірської громади 
зареєстровані ДП  "Український Авіаційний Метеорологічний Центр", ТОВ  
"Автомобільна Служба міжнародного Аеропорту Бориспіль", Регіональний структурний 
підрозділ «Київський Районний Центр "Київцентраеро" ДП обслуговування повітряного 
руху України та більше 25 інших підприємств та установ, котрі пов’язані з діяльності 
великого аеропорту. 

4.2. Розвиток малого і середнього бізнесу 
 
Споживчий ринок 

 

Показник Значення, по селам 

Кількість продуктових магазинів 
1 Затишне,  
6 Ревне,  
3 Мартусівка 

Кількість інших магазинів 5 Ревне 

Кількість торгово-розважальних центрів  0 

Кількість супермаркетів 3 Гора 

Кількість закладів громадського харчування  
4 Ревне,  
1 Мартусівка 

Кількість підприємств оптової та роздрібної торгівлі   

 
с. Ревне: 2 автомийки, 2 шиномонтажа, 1 заправка, 2 перукарні,  
с. Гора : 3 заправки 
с. Мартусівка - 1 автомийка 
 
У 2021 році на території Гірської сільської ради відкрились 10 підприємств та закладів: 

с. Гора        
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1 Ресторан швидкого харчування «McDonald’s» 

2 Супермаркет «АТБ» 

3 Стоматологія «М’яtа» 

4 Студія англійської мови «Lala English» 

5 Магазин «Галя Балувана» 

6 Кав’ярня «Парасоля» 

7 Кав’ярня «Not just coffee» 

 

с. Ревне  

1 Автомийка 

2 Кав’ярня «Coffee Cartel» 

с. Мартусівка 

1 Кафе «Варенична» 

 

У 2021 році на території громади було зареєстровано 2 юридичні особи та 17 фізичних 

осіб.  

4.3. Майновий потенціал громади 
 
 До майнового потенціалу належать об’єкти нерухомості, які перебувають у 
комунальній власності: 
 

Адреса, стислий опис, призначення Власник, або власники 

Адміністративна будівля, с. Мартусівка, вул. Бориспільська, 2 Фонд державного майна 
(оренда) 

Артезіанська свердловина № 1078 Гірська сільська рада 

Артезіанська свердловина № 549 Гірська сільська рада 

Артезіанська свердловина с.Ревне,вул.Миру,26 Гірська сільська рада 

Башта водонапірна (1987 р) Гірська сільська рада 

Башта водонапірна, с.Ревне,вул.Миру,26 Гірська сільська рада 

Башта, с. Ревне, вул. Миру, 26 Гірська сільська рада 

Будівля медамбулаторії с. Ревне, вул. Соборна,8 Гірська сільська рада 

Будівля сільської ради с. Ревне, вул. Бориспільська, 10 Гірська сільська рада 

Будівля ФАПу, с. Мартусівка, вул. Бориспільська,2 Гірська сільська рада 

Будівля ФАПУ, с. Затишне, вул. Центральна, 7 Гірська сільська рада 

Бурова свердловина, с. Ревне, вул. Мир, 26 Гірська сільська рада 

Житловий будинок 4-поверх. , Науки, 2  Гірська сільська рада 

Житловий будинок 4-поверх. , Науки, 4  Гірська сільська рада 

Житловий будинок 4-поверх. , Науки, 3  Гірська сільська рада 

Житловий будинок 4-поверх. , Науки, 5  Гірська сільська рада 

Житловий будинок Квартальна, 1, с. Ревне Гірська сільська рада 

Житловий будинок Квартальна, 15, с. Ревне Гірська сільська рада 

Житловий будинок Квартальна, 21 с. Ревне Гірська сільська рада 

Житловий будинок Квартальна, 27, с. Ревне Гірська сільська рада 
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Адреса, стислий опис, призначення Власник, або власники 

Житловий будинок Квартальна,3, с. Ревне Гірська сільська рада 

Житловий будинок Квартальна,5 с. Ревне Гірська сільська рада 

Житловий будинок Квартальна,7, с. Ревне Гірська сільська рада 

Житловий будинок Квартальна, 9, с. Ревне Гірська сільська рада 

Житловий будинок Шкільна,12 с. Ревне Гірська сільська рада 

Житловий будинок Шкільна, 3, с. Ревне Гірська сільська рада 

Житловий будинок Шкільна, 6, с. Ревне Гірська сільська рада 

Житловий будинок Шкільна, 8, с. Ревне Гірська сільська рада 

Каналізац. насосна станція с.Ревне,вул.Квартальна,29 Гірська сільська рада 

Котельня з тепломережою с.Ревне,вул.Квартальна,13 Гірська сільська рада 

Напірний каналізаційний колектор вул.Науки, 1 Гірська сільська рада 

Науки, 1 гуртожиток 3-поверх. Гірська сільська рада 

Станція перекачки вул.Науки, 1 Гірська сільська рада 

4.4. Дорожнє господарство, транспорт та комунікації 
 

 
 
 
4.5.1. Дорожнє господарство. 

Транспортні зв'язки між селами, центром громади – селом Гора, містом Київ, районним 
центром місто Бориспіль та іншими населеними пунктами здійснюється по 
магістральній автодорозі державного значення Київ-Харків-Довжанський (М-03, І 
технічної категорії), територіальній автодорозі місцевого значення Київ-Ревне-Рогозів 
(Т-10-16, ІІІ технічної категорії), та іншими автодорогами, шляхом автобусних маршрутів: 
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“Київ-Бориспіль”, “Київ - Проців”, “с. Мартусівка - м. Бориспіль”, “с. Проців - м. 
Бориспіль”.  
 
Громада розташована на вздовж траси Київ –Харків на 3 (три) кілометра. 
 

 
 
4.4-1 Стан та тип покриття вуличної мережі, по населеним пунктам Гірської 
громади. 

В населених пунктах Гірської територіальної громади обліковується 162 вулиць та 
провулків протяжністю 111 322 метрів, площею дорожнього покриття - 464 221 
квадратних метрів.  
Просторовими планами розвитку передбачено будівництво південного 
автомобільного обходу м. Бориспіль.  
 
4.5.2. Залізничне сполучення. 

На території громади починає свій рух гілка залізниці «Повітряний експрес» від 
Центрального залізничного вокзалу м. Київ до терміналу D з зупинкою на ст. 
«Дарниця». Від платформи «Г. Кірпи» вона є відгалуженням від залізничної колії ІІ 
технічної категорії «Київ-Харків». 
Для господарських потреб та для перевезення пасажирів з громади колія не 
використовується. 
 
4.5.3. Зв’язок 

На території громади надають послуги зв’язку наступні оператори: 

Поштові оператори : Укрпошта, Нова пошта, Містекспрес: 
С.Гора 

 Нова пошта 1  (до 1000 кг) Вантажне відділення, вул. Центральна, 24  

 Нова пошта 2  (до 5 кг), Поштове відділення, вул. Калинова,2,2 поверх (бутік№8)  

 Нова пошта 6725  (до 20 кг) Поштомат, вул. Бориспільська, 6а (маг. АТБ)  

 Нова пошта 6753  (до 20 кг) Поштомат, вул. Центральна, 49а (ЖК "Кантрі Таунхауз")  

 Нова пошта 25415  (до 20 кг) Поштомат, вул. Центральна, 30г (ЖК Кантрі Хауз)  

 Нова пошта 25839  (до 20 кг) Поштомат, вул. Польова, 2а (маг. Гурман)  

 Міст Експрес 10623  (до 10 кг) Міні-відділення: до 10 кг, вул. Центральна, 39  
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 Укрпошта 8324 Сільське відділення поштового зв'язку, вул. Центральна, 17  

С. Ревне 
 Нова пошта 1  (до 1000 кг), Вантажне відділення, вул. Шкільна, 12  

 Нова пошта 25833  (до 20 кг), Поштомат, вул. Леніна, 8 (маг. Гурман)  

 Міст Експрес 12401  (до 10 кг),  Міні-відділення: до 10 кг, вул. Бориспільська, 4  

 Укрпошта 8342 , Сільське відділення поштового зв'язку, вул. Шкільна, 8  

С. Мартусівка 
 Укрпошта 8343 Сільське відділення поштового зв'язку, вул. Бориспільська, 2  

Оператори телефонного зв’язку: ПАО «Укртелеком». 
 оператори Інтернет:  ПАК «Київстар»;  «Водафон Груп»;  ПАО «Укртелеком». 
 оператори мобільного зв’язку :  ПАК «Київстар»;  «Водафон Груп».  

 
 

 
 
4.4-2  Зведена карта покриття території Гірської ТГ всіма операторами мобільного 
зв’язку, серпень 2022р. 

4.5. Інвестиційна активність 

Громада займає перші сходинки в рейтингу малих та середніх громад Київської області 
станом на 1 січня 2022 року та 44 місце у загально українському. Рейтинг інших громад 
наведено в наступній таблиці. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Місце  Назва громади Рейтингові бали 

1.  Славутицька 148,8 

2.  Фастівська 105,2 

3.  Боярська 100,7 

4.  Українська 98,49 

5.  Тетіївська 98,13 

6.  Васильківська 91,83 

7.  Обухівська 90,46 

8.  Переяславська 88,16 
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На території Гірської сільської ради сформована база земельних ділянок та виробничих 
площ, які пропонуються потенційним інвесторам на умовах продажу/довгострокової 
оренди:  
 

№ 
Назва земельної 

ділянки 
Площа

га 
Кадастро-
вий номер 

Цільове 
призна-
чення 

Наяв-
ність 

Генера
льного
плану 

Можли-
вість 

підвед. 
ел.енергії 

Можли-
вість 

підвед. 
газопоста

чання 

1 вул. Дружби,  
с. Мартусівка 

3,1 3220885001:
02:002:0241 

03.12 Так Так так 

2 вул. Заводська, с. 
Мартусівка 

0,94 
 

0,66 

3220885001:
02:003:0129 
3220885001:
02:003:0171 

03.07 Так Так так 

3 вул. Гагаріна,  
с. Мартусівка 

0,47 3220885001:
02:003:0136 

03.16 Так Так так 

4 пров. Шкільний, 
с. Мартусівка 

0,48 3220885001:
02:001:3477 

07.02 Так Так так 

5 вул. Бориспіль-
ська, с. Ревне 

1,34 3220886201:
01:002:0178 

03.01 Так Так так 

6 вул. Пушкіна,  
с. Гора 

1,63 3220883201:
01:006:0060 

02.03 Так Так так 

7 вул. Західна,       
с. Затишне 

0,8 не 
сформовани

й 

03.03 Так Так так 

 
4.5-1 Перелік земельних ділянок, вільних для розташування 
промислових/громадських об'єктів, 2021р. 

4.6. Просторове планування 
 

За рік своє діяльності в Гірській громаді відділом містобудування та архітектури 

було видано  88 будівельних паспортів для будівництва садибних будинків фізичних 

осіб, присвоєно/змінено адреси 44 об’єктам будівництва, видано 360 довідок та витягів 

з містобудівної документації на заяви жителів щодо впорядкування документації 

житлових будинків та прибудинкових територій, видано – 9 містобудівних умов та 

обмежень та  28 дозволів на розміщення рекламних засобів і тимчасових споруд для 

9.  Гірська 87,72 

10.  Борщагівська 86,02 

 ……………..  

67 Медвинська 13,93 

68 Коцюбинська 13,91 

Середній рейтинг по області 39,62 

Середній рейтинг по Україні 26,34 
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розвитку бізнесу юридичним особам, для наповнення бюджету: розробляється 

нормативна грошова оцінка земель чотирьох населених пунктів громади, розроблено 

генеральні плани населених пунктів: с. Гора, с. Мартусівка, с. Ревне. 

З рахуванням інтересів громади та бізнесу: розробляється комплексний план 

територій Гірської територіальної громади. 

 
 

ЧАСТИНА 5.       ПРИРОДНІ РЕСУРСИ ТА ЕКОЛОГІЯ 
 

5.1. Природні ресурси території та рекреаційний потенціал  
 

Корисні копалини та родовища та їх розробка відсутні на території громади. 

5.2. Земельні ресурси 
 
Більшість земель громади використовується оптимально, громада має великий 
потенціал для інвестиційного розвитку. 
 

Назва Площа, га 

Загальна площа земель 6082 

Сільськогосподарські землі,  у тому числі: 3229 

сільськогосподарські угіддя, з них:  

Рілля 2669 

багаторічні насадження 500 

Сіножаті 0 

Пасовища 0 

під господарськими будівлями і дворами 0 

під господарськими шляхами і прогонами 60 

землі, які перебувають у стадії меліоративного будівництва та 
відновлення родючості 

0 

Землі лісогосподарського призначення,  у тому числі: 330 

лісові землі 330 

Чагарники 0 

Забудовані землі,  у тому числі: 2522 

землі житлової та громадської забудови 2192 

землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та 
іншого призначення 

330 

Землі рекреаційного призначення 1,0 

Землі природно заповідного фонду та іншого природоохоронного 
призначення 

 0 

Землі оздоровчого призначення  0 

Землі історико-культурного призначення 0 

Відкриті заболочені землі 0 

Води 0 

Землі запасу 0 
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5.2-1 Структура використання земельних ресурсів у відповідності до цільового 
призначення, 2022 р. 

 
 
5.2-2 Структура земель в Гірській територіальній громаді, 2022 р. 

5.3. Водні ресурси 
 
Територія громади в цілому недостатньо забезпечена водними ресурсами.  
Підземні водоносні горизонти відносяться до Дніпровського артезіанського 

басейну. За рівнем природного захисту і поверхні забруднення горизонти ґрунтових 
вод відносяться до категорії незахищених, основні водоносні горизонти - до захищених 
та умовно захищених. 

Підземні ґрунтові води залягають на глибині більше 6 м. , у с. Мартусівка – 3 м. 
На території Гірської сільської територіальної громади наявні артезіанські 

свердловини та  колодязі.  Фізико-хімічні та мікробіологічні аналізи не проводяться.  

5.4. Туризм і зони рекреації 
 

Туристичні маршрути та облаштовані зони рекреації відсутні.  

5.5. Поводження з відходами 
 
На даний час полігон ТПВ (твердо-побутових відходів) відсутній.  
Розрахункові річні об’єми утворення побутових відходів в с. Гора станом на 2019 рік, 
згідно норм утворення побутових відходів (ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування та забудова 
територій») становлять, в м³: 

- тверді відходи   - 10 800,0 

- великогабаритні відходи - 876,0  

- ремонтні відходи  - 328,5 

- небезпечні відходи у складі побутових відходів - 65,7 

- рідкі побутові відходи – 54 750,0 
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У рамках заходу «Проведення робіт з екологічно безпечного збирання, перевезення, 
зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення твердих 
побутових відходів» ліквідовано сміттєзвалище з безхазяйними відходами загальним 
обсягом відходів 2 188,2 т. 
Розроблена та впроваджується схема санітарного очищення села Гора. 

5.6. Екологічні чинники розвитку громади. 
 

На території громади функціонують потенційно-небезпечні об’єкти, які зареєстровані в 
Державному реєстрі.   
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» відноситься до потенційно-небезпечних 
об’єктів, як потенційно пожежонебезпечний та має інший екологічний вплив на прилеглі 
території: 
1) Радіонавігаційні установки знаходяться на території аеропорту, санітарно-захисні 

зони достатні, тому не створюють загрозу для прилеглих територій. 

2) Парк літаків, які в основному використовуються на летовищі, складається з літаків 

нової генерації, які відповідають акустичним характеристикам міжнародної організації 

цивільної авіації. 

3) Акустичний стан прилеглих до аеропорту найближчих житлових будівель 

територій с. Мартусівка, с. Гора не відповідає вимогам ДСН№463-2019 для денного та 

нічного часу доби. Допустимі рівні шуму в Україні вище ніж цільові нормативи ВООЗ. 

Дані по використанню підземних вод ДП аеропорт: 
Кількість експлуатаційних запасів підземних вод, тис.м3 /рік – 432 (2016р.) 
Кількість експлуатаційних запасів підземних вод, тис.м3 /добу - 1,1749 (2016р.) 
 

Показники 2019 2020 2021 

Гірська громада всього 0,272 0,228 0,323 

 
5.6-1 Утворення відходів І-ІІІ класів небезпеки в Гірській територіальній громаді, 2022 
р. 

Охоплення домогосподарств договорами на вивезення відходів, 
співробітництво між громадами 

діє публічний 
договір 

Кількість сміттєсортувальних станцій в ТГ 0 

 
5.6-2 Управління поводженням з побутовими відходами в Гірській територіальній 
громаді, 2022 р. 

На території Гірської сільської ради знаходяться  підприємства, установи та 
організації різних форм власності, які експлуатують стаціонарні джерела забруднення 
атмосферного повітря та мають в користуванні певну кількість одиниць автотранспорту, 
що є пересувними джерелами забруднення атмосферного повітря через викиди 
продуктів спалювання паливно-мастильних матеріалів. 

Джерелами негативного впливу на навколишнє середовище є  автодороги та 
автошлях Київ-Харків-Довжанський, який проходить по межі громади та  є негативним 
фактором впливу на навколишнє середовище через забруднення атмосферного повітря 
викидами шкідливих речовин та створення зон акустичного дискомфорту. 
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Проблемною залишається організація належного контролю за вмістом 
забруднюючих речовин у атмосферному повітрі сіл на території Гірської громади у 
відпрацьованих газах автотранспортних засобів. 

При цьому окреме спостереження, моніторинг, відстеження забруднюючих 
факторів саме на території Гірської сільської ради не ведеться. 

Розташовані на території Гірської сільської ради автозаправні комплекси 
відповідають сучасним галузевим вимогам. 
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ЧАСТИНА 6.      УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІЄЮ 
 

6.1. Органи державної влади та місцевого самоврядування 
 
Органи місцевого самоврядування представлені Гірською сільською радою. 
Повноваження органів місцевого самоврядування визначені законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні». 
 
До складу сільської ради входять голова,  22 депутата  та 8  членів виконавчого  комітету. 
Апарат сільської ради та її виконавчий комітет – 66 співробітників (з фахівцями МПО, 
ЦНАП включно).   

6.1.1. Герб Гірської громади 
 

 
Герб села Гора затверджено рішенням сільської ради від 7 червня 2004 року. 

6.1-1 Рисунок герба Гірської сільської територіальної громади. 

6.1.2. Адміністративний склад громади 
 
Гірська сільська рада - сільський голова Дмитрів Роман Миколайович 
Староста с. Мартусівка - Семенюк Людмила Олександрівна 
Староста с. Ревне та с. Затишне - Байчас Валентина Василівна 

6.1.3. Склад депутатського корпусу 
 
Округ № 1 

- Галач Андріан Андрійович 

- Сапіцький Олександр Іванович 

- Карбовський Дмитро Григорович 
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Округ № 2 
- Шершень Людмила Феодосіївна 

- Чайка Оксана Іванівна 

- Шевченко Микола Вікторович 

- Яременко Сергій Васильович 

Округ № 3 
- Давидок Світлана Олександрівна 

- Чівільдеева Яна Ігорівна 

- Узварик Вячеслав Миколайович 

Округ № 4 
- Ничик Олена Олександрівна 

- Хоменко Леонід Вадимович 

- Карасевич Олександр Володимирович 

Округ № 5 
- Бідненко Тетяна Володимирівна 

- Петрашенко Тетяна Вікторівна 

- Вошкулат Ігор Володимирович 

Округ № 6 
- Тютюн Яніна Іванівна 

- Мамедов Раміль Алі огли 

- Безпала Валентина Анатоліївна 

Округ № 7 
- Гуменюк Тетяна Сергіївна 

- Нерубайська Ірина Миколаївна 

- Пекна Галина Володимирівна 

6.1.4. Склад виконавчих органів Гірської сільської ради 
 
Виконавчий комітет був утворений в кількості 8 осіб. 

Структури виконавчого комітету: 

Фінансовий відділ; 
Відділ бухгалтерського обліку, звітності та закупівлі; 
Управління гуманітарного розвитку, яке у своїй структурі має: відділ освіти, відділ 
культури спорту та інформування, 
Відділ соціального захисту населення; 
Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва, яке у 
своїй структурі мало: відділ благоустрою, відділ паркування; 
Служба у справах дітей; 
Відділ правового та кадрового забезпечення; 
Відділ «Центр надання адміністративних послуг»; 
Відділ цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами; 
Відділ містобудування та архітектури. 
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6.1.5. Склад виконавчого комітету Гірської сільської ради 
 

- Дмитрів Роман Миколайович, сільський голова 

- Шершень Людмила Феодосіївна, секретар сільської ради 

- Счастливий Максим Анатолійович, заступник сільського голови 

- Орел Ірина Анатоліївна, керуюча справами 

- Степаненко Євгеній Миколайович, в.о. начальника відділу правового та 

кадрового забезпечення 

- Семенюк Людмила Олександрівна, староста с. Мартусівка 

- Байчас Валентина Василівна, староста с. Ревне та с. Затишне 

- Кисла Альона Леонідівна, головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку, 

звітності та закупівлі 

6.1.6. Місцеві програми. 
 

Свою діяльність сільська  рада здійснює відповідно до наступних місцевих програм:  
- Програма розвитку місцевого самоврядування виконавчого комітету Гірської 

сільської ради на 2021-2025 роки Бориспільського району  Київської області; 

- Програма соціального забезпечення та соціального захисту населення «Турбота» 

на території Гірської сільської ради на 2021-2025 роки; 

- Програма місцевої пожежної охорони на 2021-2025 роки; 

- Програма соціально-економічного та культурного розвитку на 2021-2025 роки; 

- Комплексна програма розвитку системи освіти Гірської громади на 2021-2025 

роки; 

- Програма фінансової підтримки комунальних підприємств «Горянин» та 

«Мартусівка» на 2021-2025 роки; 

- Програма врегулювання чисельності безпритульних тварин на території Гірської 

сільської ради на 2021-2025 роки; 

- Програма розвитку та збереження зелених насаджень на території Гірської 

сільської ради на 2021-2025 роки; 

- Програма профілактики та протидії злочинності «Безпечна громада» на території 

Гірської сільської територіальної громади Бориспільського району Київської області; 

- Програма забезпечення соціальними послугами громадян, які не здатні на 

самообслуговування на 2021-2025 роки; 

- Програма розвитку фізичної культури, спорту та військово-патріотичного 

виховання на території Гірської сільської територіальної громади Бориспільського 

району Київської області на 2021-2025 роки; 

- Програма благоустрою населених пунктів Гірської сільської територіальної 

громади Бориспільського району, Київської області на 2021-2025 роки; 

- Програма розвитку культури та мистецтв на 2021-2025 роки; 

- Програма утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури на території Гірської сільської територіальної громади Бориспільського 

району Київської області на 2021-2025 роки; 
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- Програма житлово-комунального господарства та капітального будівництва на 

території Гірської сільської територіальної громади  Бориспільського району Київської 

області на 2021-2025 роки; 

- Програма захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання на території 

Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області на 2021-2025 роки; 

- Програма «Добробут» на території Гірської сільської ради Бориспільського 

району Київської області; 

- Програма проведення загально сільських культурно-масових заходів до 

державних, релігійних і місцевих свят на території Гірської сільської територіальної 

громади Бориспільського району Київської області на 2021-2025 роки; 

- Програма оздоровлення та відпочинку дітей Гірської сільської ради на 2022-2025 

роки; 

- Програма соціального захисту населення Гірської сільської ради на 2022-2025 

роки 

- Програма надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні 

послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до 

самообслуговування і потребують сторонньої допомоги на непрофесійній основі на 

2022-2024 роки. 

- Програма боротьби з карантинними рослинами на території Гірської сільської 

територіальної громади Бориспільського району Київської області на 2021-2025 роки 

- Програма соціальної підтримки учасників бойових дій громадян, які визнані 

бійцями добровольцями та членів їх сімей на території Гірської сільської територіальної 

громади на 2021-2025 роки 

- Програма поводження з побутовими відходами на території Гірської сільської 

ради Бориспільського району Київської області на 2021- 2025 роки 

- Програма «Поліцейський офіцер громади» Гірської сільської ради 

Бориспільського району Київської області на 2021-2023 роки 

- Програма співпраці між Гірською сільською радою її виконавчими органами та 

Бориспільською виправною колонією No 119 

- Програма підтримки перевізників, які здійснюють перевезення пасажирів 

пільгових категорій на автобусних маршрутах на території Гірської сільської 

територіальної громади 

- Програма співпраці між Гірською сільською радою її виконавчими органами та 

9621 підрозділом військової частини А 2860 

- Програма співпраці між Гірською сільською радою її виконавчими органами та 

Інститутом водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України 

- Програма розроблення (оновлення) містобудівної документації територій 

Гірської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки 

- Програма запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за 

ознакою статі, забезпечення ґендерної рівності, протидії торгівлі людьми на території 

Гірської сільської ради на 2022 –2025 роки 

- Програма поточного ремонту та утримання зелених насаджень на території 

Гірської сільської ради на 2022-2025 роки 
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- Програма захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2022 – 2025 роки 

- Програма «Надання соціальних послуг на території Гірської сільської 

територіальної громади на 2022-2025 роки» 

- Програма відшкодування компенсації за перевезення жителів Гірської сільської 

територіальної громади, які відносяться до окремих пільгових категорій, на 2022-2025 

роки 

- Програма інформаційної політики та зв’язків з громадськістю на 2022-2025 роки 

- Програма підтримки 137 батальйону територіальної оборони на території 

Бориспільського району на 2022-2023 роки 

- Програма «Про підтримку добровольчого формування Гірської сільської 

територіальної громади № 1 на 2022 рік» 

 

6.2. Бюджет територіальної громади. 
 

Показники 2021 р. 
(тис. грн) 

У 
відсотках 

Прибутковий податок з громадян/Податок з доходів 
фізичних осіб 

275611,6 73,94% 

Плата за землю 7293,6 1,96% 

Єдиний податок від с/г виробників 633,0 0,17% 

Єдиний податок (крім с/г виробників) 10218,4 2,74% 

Акцизний збір 23961,5 6,43% 

Інше 709,3 0,19% 

Інші місцеві податки та збори 14433,8 3,87% 

Податок на нерухомість 39777,7 10,67% 

Дохід від оренди комунального майна 95,3 0,03% 

Доходи від відчуження нерухомості та землі - 0,00% 

Податок на прибуток підприємств комунальної власності - 0,00% 

 
6.2-1  Доходи бюджету Гірської громади, тис. грн. 

 Найбільшими платниками податків є:  

- ДП МА “Бориспіль”  

- РСП “Київцентраеро”   

- ДП Украерорух  

- АВТ БАВАРІЯ УКРАЇНА  

- АВТ БАВАРІЯ КИЇВ  

- ТОВ “НІКО МЕГАПОЛІС”  

- ТОВ “ТНТ УКРАЇНА”  

- ДП “ЗОД” 

Структура видатків за 2021 рік: 
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Категорія видатків Загальний фонд 
(тис. грн) 

Спеціальний 
фонд 

 Державне управління 32648,6 4626,3 

Освіта 60415,1 23644,5 

Охорона здоров’я 219,9 1148,4 

Соціальний захист та соціальне забезпечення 15837,7 287,9 

Культура і мистецтво 6121,0 300,3 

Фізична культура і спорт 600,9 17,0 

ЖКГ 17499,4 9943,8 

Економічна діяльність 1790,9 19626,5 

 Інша діяльність 6183,0 497,7 

 Міжбюджетні трансферти 158837,2 9901,7 

 
Структура бюджетних  видатків в громаді 

 
 

Освіта; 41,7%

Державне 
управління; 18,5%

ЖКГ; 13,6%

Економічна діяльність; 
10,6%

Соціальний 
захист та 

соціальне 
забезпечення; 

8,0%

Інша 
діяльність; 

3,3%

Культура і 
мистецтво; 3,2%

Охорона 
здоров’я; 0,0%

Фізична культура і 
спорт; 0,0%
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Реверсна дотація 

 

Гірська територіальна громада  у 2021 році сплатила найбільшу реверсну дотацію в 
Київській області. 
 

Місце Громада 
Реверсна 
дотація 

% від власних 
доходів громади 

1. Гірська 157 млн 31% 

2. Борщагівська 113 млн 13% 

3. Вишнева 82 млн 10% 

4. Боярська 74 млн 12% 

5. Броварська 56 млн 4% 

 


