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Анатолій Борисович
Випускник факультету плодоовочівництва і виноградарства
(1986)

Селищний голова смт Велика Димерка
Почесний громадянин Броварського району.
Член Асоціації міст України

Н

ародився 13 серпня 1956 р. в с. Велика Димерка Броварського району Київської області
в робітничій сім’ї. У 1973 р., після закінчення
місцевої середньої школи, працював слюсарем-складальником радіоапаратури на Київському радіозаводі.
З 1974 до 1976 р. проходив строкову військову службу
в лавах Збройних сил СРСР. З 1976 р. до 1980 р. працював водієм у радгоспі «Великодимерський», помічником
бригадира відділення радгоспу імені Кірова, а в 1981 р.
був призначений на посаду керівника цього відділення.
У 1982 р. став заступником сільського голови Великодимерської сільської ради, а в 1985 р. вперше обраний
сільським головою с. Велика Димерка. З грудня 1985 р.
до жовтня 2000 р. обіймав посаду сільського голови Великої Димерки, а після віднесення її до категорії селищ
міського типу, з 2000 р. і дотепер А. Б. Бочкарьов — Великодимерський селищний голова.
Має дві вищі освіти. У 1986 р. закінчив Уманський ордена Трудового червоного прапора сільськогосподарський інститут імені О. М. Горького за
спеціальністю «Плодоовочівництво і виноградарство»,
отримавши кваліфікацію «вчений агроном». У 2007 р.
завершив навчання в Економіко-технологічному

Анатолій Борисович на відкритті новобудови
дитячого садка «Барвінок» у с. Велика Димерка, 2017 р.

університеті за спеціальністю «Правознавство», одержавши кваліфікацію «бакалавр з права».
Бере активну участь у розвитку місцевого самоврядування. Неодноразово був учасником спільних нарад Кабінету Міністрів України, Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та представників місцевого самоврядування щодо розроблення проектів та впровадження
законопроектів.
Сьогодні Анатолій Борисович активно працює над
зміцненням і вдосконаленням роботи органів місцевого самоврядування, муніципального руху не тільки
своєї громади, а й інших громад України. Він тісно співпрацює з Київським регіональним відділенням Асоціації міст України.
Активний член «Клубу мерів». Варто зауважити, що
в Київській області, єдиній в Україні, при регіональному
відділенні Асоціації міст України створено та постійно
діє «Клуб мерів», до складу якого увійшли міські голови
нинішньої та колишніх каденцій.
Сприяє розвитку та навчанню посадових осіб виконавчого комітету Великодимерської селищної ради, залучає різноманітні фонди для впровадження проектів
програмно-цільового методу формування місцевого бюджету, розвиває партнерські та інвестиційні зв’язки,
сприяє впровадженню новітніх досягнень в галузі поводження з твердими побутовими відходами.
У 2017 р. смт Велика Димерка та ще 11 населених
пунктів Броварського району скористалися своїм правом
та об’єдналися. Це стало можливим завдяки кропіткій та
наполегливій праці селищного голови А. Б. Бочкарьова
як ініціатора, ідейного натхненника створення Великодимерської об’єднаної територіальної громади. Саме завдяки Анатолію Борисовичу територіальна громада є
однією з найкращих у Київській області.
Починаючи з серпня 2017 р., згідно з прийнятими
рішеннями Шевченківської, Бобрицької, Руднянської
та Жердівської сільських рад, було створено Великодимерську об’єднану територіальну громаду з центром громади в смт Велика Димерка. До складу Великодимерської
об’єднаної територіальної громади увійшло 12 населених пунктів, які займають площу 20 833,66 га. Населення
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Великодимерської ОТГ складає 22 535 осіб. Об’єднанню
громад передувала виснажлива праця робочої групи під
керівництвом А. Б. Бочкарьова. Зважаючи на досвід та авторитет Анатолія Борисовича, громади висловили йому
довіру та ухвалили рішення щодо об’єднання.
Великодимерська селищна рада Броварського району Київської області проводить свою діяльність на
підставі законів України «Про місцеве самоврядування
в Україні» та «Про добровільне об’єднання територіальних громад».
Для здійснення організаційно-правового, інформаційного, аналітичного, матеріально-технічного забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяння
взаємодії і зв’язків селищної ради з територіальною громадою, місцевими органами виконавчої влади, органами
та посадовими особами місцевого самоврядування, Великодимерська селищна рада створила виконавчий орган —
виконавчий комітет Великодимерської селищної ради.
Очолює громаду та її виконавчий комітет селищний голова А. Б. Бочкарьов.
Для забезпечення всебічного та збалансованого
розвитку громади, з ініціативи Анатолія Борисовича
здійснюють підготовку плану стратегічного розвитку
громади до 2027 р., яким визначено основні напрями
розвитку громади, цілі та проекти, які реалізовуватимуть за рахунок бюджетів усіх рівнів, а також коштів інвесторів.
За результатами проведеної роботи розроблено та
фінансуються 17 місцевих цільових програм і надано
пропозиції до 3 обласних програм.
Загальний обсяг фінансування місцевих програм
становить приблизно 80 млн грн, що майже вдвічі перевищує бюджет попереднього року. При цьому бюджет
розвитку становить 40 млн грн. Це надало можливості
виконати першочергові роботи на об’єктах життєзабезпечення громади.
За час існування об’єднаної територіальної громади
під керівництвом голови громади А. Б. Бочкарьова відремонтовано і реконструйовано більш ніж 30 об’єктів
комунальної власності, зокрема 22 дороги загальною площею 46 650 тис. м2, вуличне освітлення вулиць у смт Велика Димерка, с. Бобрик із заміною ламп на світлодіодні,
об’єкти соціально-культурного призначення, житловокомунального господарства, заклади освіти. Значна частина коштів бюджету громади була спрямована на так
названі «депресивні» регіони, як результат — підвищилася довіра мешканців віддалених районів громади до
влади.
У 2018 р. на розвиток громади було додатково спрямовано понад 4 млн грн із державного бюджету.
Значну роботу проводили в напрямі освітньої галузі.
У 2017 р. побудовано дошкільний навчальний заклад на
110 місць. Проведено ремонти в усіх закладах освіти,
встановлено системи доочистки питної води, активно
запроваджують реформу молодшої ланки освіти. Придбано нове обладнання для початкових шкіл. Усі педагоги пройшли відповідне навчання.
Великі кроки зроблено і в реформуванні медичної
ланки. За підтримки Анатолія Борисовича було придбано автомобіль для сімейної медицини та автомобіль
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швидкої допомоги, який забезпечує оперативне обслуговування хворих мешканців громади.
Активно співпрацює голова громади і з суспільством. З його ініціативи було створено громадську організацію «Захист», робота якої спрямована на охорону
громадського порядку в населених пунктах. До складу організації входять більш як 20 мешканців громади.
Задля безпеки мешканців громади, за співпраці з органами національної поліції, в смт Велика Димерка було
відкрито першу в Київській області поліцейську станцію.
Сьогодні в ній працюють 3 дільничних поліцейських, робочі місця яких організовано за рахунок коштів місцевого бюджету.
Чимала робота проведена і в напрямі спортивно-культурного розвитку. Протягом 2018 р. побудовано стадіон,
спортивний майданчик зі штучним покриттям і встановлено дитячі майданчики у віддалених населених пунктах,
відремонтовано спортивну залу в с. Рудня, яка успішно
функціонує для всіх вікових категорій населеного пункту.
Неодноразово Анатолій Борисович представляв
громаду та її інвестиційний потенціал на регіональних,
всеукраїнських і міжнародних форумах, виставках та
семінарах.
Зважаючи на відкритість та готовність очільника громади до співпраці та підтримки, на території громади
залучено значні кошти інвесторів. Найвідоміші з них:
завод «Кока-Кола», ЗВПП «Регіон 2001», підприємство
АТ «Мономах», підприємство з виробництва ПВХ профілей «Маядо», ТОВ «Рабен Україна», ТОВ «Рейнарс
Україна», ТОВ «Бауміт Україна» та ін.
З ініціативи селищного голови було створено перший у Київській області індустріальний парк, що, своєю
чергою, надало можливість залучити іноземні інвестиції
та збудувати одну з найбільших сонячних електростанцій в Україні.
За рейтингом фінансової спроможності об’єднаних
територіальних громад, складеним центральним офісом
реформ при Мінрегіоні, Великодимерська ОТГ посідає
перше місце в Україні.
А. Б. Бочкарьов робить значний вклад у розвиток
місцевого самоврядування Київської області, активно
працює над зміцненням і вдосконаленням роботи органів місцевого самоврядування, муніципального руху не
тільки міст Київської області, а й інших міст України.
Вимогливий до себе та підлеглих, компетентний і відповідальний у роботі, уважний до співробітників, талановитий організатор, мудрий керівник, заслужив великий
авторитет серед колег, а також мешканців територіальної громади.
Відзначений численними нагородами: Почесною
грамотою Верховної Ради України (2017), Почесною
грамотою Кабінету Міністрів України (2014), Почесною грамотою Міністерства регіонального розвитку та
будівництва України (2007), Подякою Прем’єр-міністра
України (2010), орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2006),
орденом Преподобного Нестора Літописця ІІ ступеня
(2007), орденом Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого ІІ ступеня, почесними нагородами
Асоціації міст України, Київської обласної державної адміністрації та Київської обласної ради.
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