
№ 11 (294) 10 червня 2016

З 3 до 5 червня тривав візит де-
легації Боярки до польського міста-
побратима Пулави. Цього року наш 
польський побратим відзначив 
110-ту річницю отримання статусу 
міста. До складу офіційної делега-
ції увійшли: міський голова Олек-
сандр Зарубін, заступник міського 
голови Тетяна Кочкова, секретар 
Боярської міської ради Ольга Ро-
манченко, радник міського голови 
Віталій Юрченко та в. о. директора КП                                                                                                   
«Боярка-Водоканал» Сергій Хижняк.

БОЯРКА – ПУЛАВИ: ДРУЖБА ПЕРЕРОСТАЄ У СПІВПРАЦЮ

Заступник міського голо-
ви Тетяна Кочкова поділилася 
враженнями від поїздки до Пу-
лав з читачами газети «Боярка-
інформ»:

«За традицією Пулави запро-
сили представників Боярки на 
святкування Дня міста. Нашу 
делегацію було сформовано з 
дещо «комунальним акцентом» 
на виконання попередніх до-
мовленостей з польською сто-
роною щодо ознайомлення з 

діяльністю інфраструктурних 
об’єктів Пулав.

На наше прохання відбу-
лись відвідини підприємства з 
сортування сміття, водоканалу, 
притулку для тварин та науко-
во-технологічного парку. 

Нинішнє керівництво Пулав 
очолює місто впродовж 22 років. 
Тож ознайомлення зі здобутка-
ми міста стосувалося саме цього 
періоду. За словами польських 
колег, досягти таких глибоких 
перетворень у місті впродовж 
однієї каденції неможливо.

Свою роботу польські парт-
нери розпочали з комунікацій. 
Пулави пережили розриті вули-
ці та певне нерозуміння жите-
лів. Після оновлення підземних 
комунікацій, влада Пулав взя-
лась за наземне облаштування 
доріг, велодоріжок, парковок, 
скверів, тротуарів тощо.

На той момент у Польщі 
вже відбулась децентралізація 
влади. Тож до реалізації ряду 
проектів долучився Євросоюз. 
Фінансування здійснювалося 
за рахунок місцевого та вищих 
бюджетів, а також ЄС. 

Пулавам вдалося залучити 
значні інвестиції завдяки тому, 
що влада проявила далекогляд-

ність і значну увагу приділила 
розробці проектів. Така пози-
ція очільників міста імпонувала 
інвесторам. У результаті поль-
ській стороні вдалося зробити 
місто інвестиційно привабли-
вим. Проведено термомодер-
нізацію усіх дошкільних та на-
вчальних закладів. Створено 
науково-технологічний парк. 
Збудовано набережну з вело-
доріжками, алеями, клумбами і 
спорткомплекс.

Успішно функціонує «Зак-
лад услуг комунальних». Осно-
вна діяльність – збір і сорту-
вання сміття, благоустрій і 
притулок для тварин. За умови 
сортування, жителі за при-
бирання сміття сплачують 
значно менше коштів. Таким 
чином підприємство мотивує 
жителів: — 98 відсотків на-
селення здають відсортоване 
сміття: пластик, папір, метал 
та органіку. Окрім 50 тисяч на-
селення Пулав, підприємство 
обслуговує і 200 тисяч жителів 
навколишнього регіону. На 
підприємстві працює 70 осіб. 
Їхня праця дуже достойно 
оплачується.

Нас познайомили з робо-
тою пулавського водоканалу, та 
притулку для тварин, які також 
належать до комунальної сфери 
міста. З міського бюджету виді-
ляються кошти на утримання, 
стерилізацію, вакцинацію тва-

рин та влаштування їх у добрі 
руки. Щомісяця на це витрача-
ється близько 315 тис. грн. За 
рік було знайдено та влаштова-
но до нових господарів 350 без-
притульних тварин. Цю роботу 
виконують 5 найманих праців-
ників, а також волонтери. Для 
тварин створено дуже хороші 
умови.

Нас ознайомили також з ін-
вестиційною діяльністю міста. 
Господарів зацікавили деякі 
наші проекти. Зокрема, можу 
сказати про попередню домов-
леність з польською стороною 
щодо її участі в облаштуванні 
Білогородського кола. Господа-
рям сподобалась наша пропо-
зиція назвати його Пулавським 
колом на знак українсько-поль-
ської дружби. Поляки готові фі-
нансово долучитися до розроб-
ки та реалізації цього проекту.

За результатами нашого 
візиту можна сказати, що бо-
ярсько-пулавська дружба вже 
переростає у справжню спів-
працю. Досягнуто домовленос-
ті щодо участі польського парт-
нера у розробці Стратегічного 
плану розвитку Боярки з враху-
ванням досвіду польського міс-
та-побратима. 

Головна думка цьогорічного 
візиту до Польщі: Пулави готові 
підставити дружнє плече Бояр-
ці в реалізації конкретних про-
ектів».

Своїми враженнями від пере-
бування в Пулавах поділився в. о. 
директора КП «Боярка-Водока-
нал» Сергій Хижняк:

«Один день нашого перебу-
вання в Польщі був цілком при-
свячений ознайомленню з орга-
нізацією роботи водоканалу. Те, 
що ми побачили в Пулавах, вра-
жає. Систему водопостачання 
та водовідведення організовано 
грамотно та розумно. 

За структурою пулавський 
водоканал такий же, як і в Бо-
ярці. Але завдяки проведеній 
модернізації та впровадженню 
енергозберігаючих технологій 
ефективність роботи наших 
польських колег значно вища. 
Приблизний видобуток води 
вищий на 75 відсотків – об’єм 
видобутої води у поляків скла-
дає 2 400 тис. м куб., у нас – 1 
400 тис. м куб. На польському 
водоканалі працює140 осіб, у 
нас – 189. Тобто кількість пра-
цівників менше на 35 %.

Ми дізнались, що до модер-
нізації водогосподарство Пулав 
було в такому ж занедбаному 
стані, як нині в Боярці.

У Пулавах місто забезпечує 
водою одна насосна станція. 

Ми маємо 4 ВНС. І це для Бояр-
ки є великою проблемою. Адже 
система не збалансована. В іс-
торичній частині міста взагалі 
немає резервуара чистої води, 
який вночі накопичує воду для 
нівелювання дисбалансу під час 
великого розбору води в ден-
ний час.

У Пулавах впроваджено 
систему телемоніторингу, яка 
дозволяє в автоматичному ре-
жимі підтримувати місто в 
балансі за тиском і витрата-
ми води, контролювати якість 
води, завчасно виявляти аварії 
та нестандартні ситуації, лише 
спостерігаючи на моніторі дис-
петчерської служби.

Для боротьби з шкідливими 
бактеріями у них автоматично і 
дозовано додається до резерву-
арів гіпохлорид натрію. У нас це 
робиться в ручному режимі.

Переконаний, що коли маєш 
віру в те, що робиш, під силу 
навіть найскладніші завдання. 
Якщо це зробили польські коле-
ги, то чому не впораємось ми. 

За найідеальніших умов та 
достатнього фінансування мо-
дернізувати боярський водо-
канал, на мою думку, можливо 
впродовж п’яти років».

ЗМОГЛИ СУСІДИ – ЗМОЖЕМО І МИ

29 травня у парку ім. Т. Шев-
ченка вже вдруге відбулось місь-
ке свято до Дня захисту дітей «Ко-
зацькому роду – нема переводу».

Стартувало святкування па-
радом вишиванок та нагород-
женням переможців онлайн-
конкурсу «Краща вишиванка 
Боярки». Просто неможливо пе-
реказати свято, яке не вщухало 
з ранку і до вечора, та вражен-
ня від нього! На головній сцені 
вокальні номери змінювалися 
танцювальними, розігрувалась 
лотерея, на центральній алеї 
розважали гостей живі скульпту-
ри, а також артисти на ходулях. 
До уваги юних учасників були 
майстер-класи з гончарства, ма-

лювання, виготовлення сувені-
рів тощо. На стадіоні – показові 
виступи тхеквондистів з клубу 
«Барс», гопаківців з клубу «Ша-
блезуб», а також юних дзюдоїстів, 
на сцені – нагородження кра-
щих спортсменів. Окремо було 
влаштовано розваги для любите-
лів активного відпочинку: скеле-
дром, повітряна переправа. Та й 
наймолодшим учасникам також 
було створено умови для розваг 
на тінистих паркових галявинах. 

Особливістю цьогорічного 
свята стала нота небайдужості, 
яка потужно прозвучала в за-
гальному святковому концерті. 
Влада міста та боярчани при-
вітали сучасних героїв – бійців 
четвертої хвилі мобілізації сим-

БЛАГОДІЙНІСТЬ — ОЗНАКА ЧАСУ

волічними серцями любові – 
серцями пам’яті, виготовлени-
ми дітьми. А ще – легкокрилою 
зграєю білосніжних голубів, які 
зринули у безкраю небесну бла-
кить з дитячих долонь.

Під час свята відбувся збір 
коштів на операцію для ма-
ленького боярчанина Максима 
Потапенка. Зібрані кошти (за-
галом – 4 тис. 765 грн.) на свят-
ковій сцені були передані роди-
ні Максимчика. 

Звісно, без смаколиків – і 
свято не свято! Того спекотного 
дня дітлахи залюбки ласували 
морозивом, а дорослі – просто 
з вогнища! – смачним пловом з 
величезного казана!
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Як вже повідомлялося, з 19 
травня розпочало свою діяльність 
у вигляді цілодобового патрулю-
вання Громадське формування 
«Боярський міський патруль».

Про роботу активістів БМП 
розповів командир Володимир 
Макаров:

«На початках до патрулю-
вання залучався наряд у складі 
двох активістів. Зараз вжива-
ються заходи щодо збільшення 
їх кількості, оскільки в цьому є 
нагальна потреба.

За короткий термін діяль-
ності надійшло досить багато 
звернень від мешканців, кому-
нальних підприємств та депута-
тів Боярської міської ради щодо 
порушень Правил благоустрою 
та громадського порядку. Були 
випадки звернень навіть від 
жителів сусідніх населених 
пунктів.

Надходили звернення щодо 
захаращення місць загально-
го користування, зокрема, пі-
шохідних зон внаслідок не-
санкціонованої торгівлі по вул. 
Молодіжній, Маяковського, 
Вокзальній. Також були по-
відомлення від представників 
дитячих та навчальних закладів 
щодо перебування сторонніх 
осіб у нічний час на їх території. 
Одне з найпоширеніших право-
порушень – порушення тиші у 
нічний час доби.

На згадані виклики наряди 
оперативно реагували, при-
бували на місце, проводили 
профілактично-роз’яснювальну 
роботу та припиняли правопо-
рушення.

Спільно з нарядами місце-
вого відділу Національної полі-
ції здійснювалися заходи щодо 
профілактики правопорушень 
під час проведення випускних 
вечорів та міських масових за-
ходів, що відбувалися на тери-
торії парку ім. Т. Шевченка.

Більшість громадян, навіть 
правопорушники, сприйма-
ють наряди БМП з розумінням. 
Трапляються випадки вчинен-
ня протидії з боку деяких злов-
мисників. У таких випадках 
активісти поводять себе з ними 
стримано та принципово. 

Під час патрулювання акти-
вісти роблять акцент на дотри-
манні дисципліни, захисті гро-
мадян та їх інтересів.

Нагадаю, що за допомо-
гою до БМП можна звернутися 
за телефонами: (45498) 47-877,                    
(068) 876-43-97, (063) 588-93-43 та 
за адресою: вул. Білогородська, 13.

Користуючись нагодою, 
хочу звернутися до боярчан з 
проханням повідомляти про 
випадки незаконного обігу 
наркотичних речовин, розпов-
сюдження алкогольних напоїв. 
Конфіденційність гарантуємо».

ВОЛОДИМИР 
МАКАРОВ: 
«ОПЕРАТИВНО 
РЕАГУЄМО НА 
ЗВЕРНЕННЯ»

Кількість звернень городян  особисто до міського голови збіль-
шилось (212 у 2016 році, 88 у 2015 році), що свідчить про зростаючу 
довіру до міської влади загалом та зокрема до міського голови. 

Серед основних питань, що найбільше турбують боярчан — пи-
тання надання соціальної допомоги (819 звернень проти 140 за 
аналогічний період минулої каденції) та земельні питання (214 – 
проти 74).

1. Обличчям до громади

2. Публічна політика сучасного міста
Рішення, прийняті виконавчим комітетом:

• розпоряджень міського голови – 136
• з питань основної діяльності – 36
• житлово-комунальних питань – 9
• питань розміщення об’єктів торгівлі – 30
•  архітектурних питань – 112
• житлових питань – 27

Упорядковано структуру апарату ради та виконавчого комітету  
з  23.02.2016 року.

Створено відділ реєстрації місця проживання, формування і 
ведення реєстру територіальної громади з 04.04.2016 року. 

Розпочато перевірку стосовно 34 посадових осіб місцевого са-
моврядування з 08.04.2016 року. 

Представлено громадськості програму: «Відкрита та прозора 
влада» 09.02.2016 року.

Визначено переможців конкурсу на створення електронного 
врядування 23.05.2016 року. 

3. Добровільне об’єднання громад – ресурс для 
подальшого розвитку

За результатами громадського обговорення Боярською місь-
кою радою від 19.05.2016 року ухвалено рішення № 10/348 «Про 
надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад», 
а саме:

 об’єднання громад міста Боярка і сіл Малютянка та Іванків Ма-
лютянської сільської ради в Боярську територіальну громаду з цен-
тром в м. Боярка. 

Відповідну пропозицію направлено 23.05.2016 року до Малю-
тянської сільської ради для розгляду та прийняття рішення.

4. Зменшення корупційних ризиків
Запроваджено закупівлю товарів структурними підрозділами 

міста  шляхом проведення електронних державних закупівель у 
системі ProZorro - 16 лютого 2016 року. 

Введено режим жорсткої економії видатків на утримання ОМС: 
за умови збереження штату та посадового окладу на рівні 2015 року 
видатки на утримання органу місцевого самоврядування за 1 квар-
тал, склали у 2016 році  на 287,8 тис. грн. або (17,6 %) менше ніж у 
2015 році.

Призупинено або відмінено платежі з міського бюджету за 
зобов’язаннями попередньої влади, що мали корупційну складову, 
а саме:

• 1 600 000 грн. – видатки на вуличне освітлення;
• 120 000 грн. –  видатки на огорожу кладовища;
• видатки на діяльність ГФ «Боярська варта».

Упорядковано платежі за проведення міських ярмарків. Загаль-
на сума надходжень з двох міських ярмарків за перші 5 місяців 2015 
року складала 39 984 грн. (за аналогічний період 2016 року сума 
склала 133 522 грн.).

Надходження до міського бюджету зросли в 3,25 рази.
Значно зросли надходження за утилізацію рідких нечистот:

• 2014 року за перші 4 місяці надійшло – 188 720 грн.;
• 2015 року – 218 122 грн.;
• 2016 року – 384 322 грн.

5. Міський бюджет
Порівняльний аналіз стану доходів та видатків загального фон-

ду міського бюджету за перший квартал 2015 та 2016 років засвід-
чує таке:

• доходи міського бюджету за 1 квартал 2016 року зросли на 72,7 %; 
• видатки, зросли на 40,9 %.

6. Безпечне середовище життєдіяльності
19.05.2016 року створено та зареєстровано нове громадське 

формування «Боярський міський патруль», до складу якого уві-
йшли 15 боярчан – учасників АТО. 

Розпочато реалізацію програми «Безпечне місто»: встановлено 
та підключено до мережі інтернет у онлайн-режимі 8 відеокамер 
спостереження. Закуплено  ще 40 відеокамер зовнішнього спосте-
реження та відповідне технічне обладнання. 

Завершується підготовка до встановлення двох світлофорних 
об’єктів: на перехресті вул. Білогородської та вул. Соборності (40 
років Жовтня) та вул. Шевченка й вул. Тарасівська.

Взято на баланс (прийнято до комунальної власності міста) 
дев’ять автомобільних доріг, а саме: вул. Білогородську, Шевченка, 
Хрещатик, C/г технікум, Садову, Молодіжну, Незалежності (50 р. 
Жовтня), Соборності (40 р. Жовтня), Маяковського.

7. Міський простір
Прийнято  Програму регулювання та розвитку земельних від-

носин на території міста Боярка на 2016 рік. 
Розпочато інвентаризацію земель зелених насаджень (парк 

«Перемога»). 
Оформлено право комунальної власності на земельні ділянки:  

• вул. Білогородська, 134-б (Будинок урочистих подій); 
• вул. Вокзальна, 51 (кінотеатр ім. Островського);
• вул. Білогородська, 13 (Боярська міська рада).
16 лютого 2016 року створено тимчасову контрольну комісію 

Боярської міської ради з питань виявлення і припинення фактів 
самовільного зайняття земельних ділянок, використання земель 
всупереч їх цільовому призначенню, самовільного будівництва в 
місті Боярка.

Завершується розробка проектним інститутом «ДІПРОМІСТО» 
ім. Ю. М. Білоконя містобудівної документації «Про внесення 
змін до проекту генерального плану м. Боярка». 

Розроблені детальні плани територій обмеженої вул. Моло-
діжна, вул. Гоголя, вул. Дежньова та вул. Бульварна і центральної 
частини міста з парком Перемоги між вул. Білогородська та вул. 
Хрещатик в м. Боярка.

Замовлено проектну документацію для нового будівництва ди-
тячого садка по вул. Хрещатик, 74 (орієнтовно на 150 місць) , тери-
торія ДНЗ «Лісова казка» та будівництва адміністративної будівлі 
Боярської міської ради (будівлі місцевого управління).

8. Громадський простір
Прийнято Програму підтримки громадських ініціатив на 2016 рік.

Відповідно до заходів Програми переможцями конкурсу стали такі 
ініціативи:

На початку 2016 року прийнято Міську комплексну програму 
соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та 
членів їхніх сімей на 2016 рік.

Відповідно до заходів Програми 10 членів боярського осередку 
«Києво-Святошинської районної організації учасників АТО» що-
місячно протягом року отримують по 350,00 грн.

У лютому 2016 року створено міський Центр допомоги учасни-
кам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей 
загиблих військовослужбовців, які брали участь у проведенні анти-
терористичної операції.

Розроблено та впроваджується «Програма підтримки та розвит-
ку дошкільних навчальних закладів на 2016 рік».

Активно реалізовується «Програма розвитку фізичної культури 
та спорту на 2016 рік».

Збільшено видатки на соціальну підтримку малозабезпечених 
городян через виконання заходів міської Програми «Турбота».

Проведено заходи з об’єднання громадянського суспільства:
 28 січня 2016 року — громадський форуму з презентації проек-

ту соціально-економічного та культурного розвитку міста;
 20 лютого 2016 — форум Електронної демократії;
13 квітня 2016 року — конференція громадських організацій міста; 
14 квітня 2016 року — лекція  на тему «Брендінг міст та територій»;
20 квітня 2016 року — практичний семінар з написання проек-

тів розвитку громади.
З метою узгодження інтересів та напрацювання спільного ба-

чення потреб містян проведено громадські обговорення на тему:
• визначення пропозицій щодо цільового призначення кінотеат-

ру ім. Островського для потреб громади;
• визначення місця розташування міських ярмарків у м. Боярка.

ЗВІТ МІСЬКОГО ГОЛОВИ ЗА ПІВРОКУ СВОЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Дві зустрічі з жителями Боярки в Гімназії та Будинку культури провів 28 травня міський голова Олександр Зарубін. Тема зу-

стрічі – звіт за півроку діяльності на посаді міського голови. Олександр Зарубін докладно розповів про вже зроблені кроки, а та-
кож зупинився на розпочатих проектах.  Увазі присутніх було представлено звіт у друкованому вигляді, а також презентаційний 
матеріал. Пропонуємо увазі читачів газети «Боярка-інформ» головні тези зі звіту міського голови.



310 червня 2016
№ 11 (294) ОФІЦІЙНО

Про затвердження звіту про вико-
нання міського бюджету за І квартал  
2016 року

Керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26, пп. 4 
п. а) ст. 28 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», у 
відповідності з Бюджетним Кодек-
сом України, постановами Кабінету 
Міністрів України від 28.02.02 року 
№ 228 «Про затвердження порядку 
складання, розгляду, затверджен-
ня та основних вимог до виконання 
кошторисів бюджетних установ» (зі 
змінами), заслухавши інформацію 
про виконання міського бюджету 
за І квартал 2016 року, та враховую-
чи висновок постійної депутатської 
комісії з питань реалізації держав-
ної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності, фінансів, 
бюджету, соціально-економічного 
розвитку, – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання 

міського бюджету за 1 квартал 2016 р.:
• по доходах у сумі 20 733,9 

тис. грн., а саме: загальний фонд –                  
19 927,7 тис. грн., в т. ч. субвенція з 
районного бюджету на утримання 
дошкільних та клубних закладів –                                                                             
7 161,2 тис. грн., спеціальний фонд – 
806,2 тис, грн., в т. ч. бюджет розвитку 
м. Боярка – 30,5 тис. грн.

• по видатках у сумі 12 239,1 
тис. грн., а саме: загальний фонд –                                                                                  

11 639,5 тис. грн., в т. ч. за рахунок 
субвенції з районного бюджету на 
утримання дошкільних та клубних за-
кладів – 5 792,6 тис. грн.; спеціальний 
фонд – 599,6 тис. грн., в т. ч. з бюджету 
розвитку м. Боярка – 122,3 тис. грн.

2. Контроль за виконанням да-
ного рішення покласти на постій-
ну депутатську комісію з питань 
реалізації державної регуляторної 
політики у сфері господарської ді-
яльності, фінансів, бюджету, соці-
ально-економічного розвитку.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                       О. О. ЗАРУБІН

 БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ

Чергова 12 сесія
РІШЕННЯ № 12/356

від 9 червня 2016 року   м. Боярка

Про утворення відділу державного 
архітектурно-будівельного контролю 
виконавчого комітету Боярської місь-
кої ради

З метою забезпечення здійснен-
ня державного архітектурно-буді-
вельного контролю у місті Боярка, 
керуючись ст. 6 Закону України 
«Про регулювання містобудівної ді-
яльності», Законом України «Про 
внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо децен-
тралізації повноважень у сфері ар-
хітектурно-будівельного контролю 
та удосконалення містобудівного 
законодавства», Постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 19.08.2015 р.        
№ 671 «Деякі питання діяльності 
органів державного архітектурно-бу-
дівельного контролю», ст. 26, ст. 54 
Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», –

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Утворити відділ державного 

архітектурно-будівельного конт-
ролю виконавчого комітету Бо-
ярської міської ради в кількості 3 
(трьох) осіб, а саме:

• начальник відділу;
• головний спеціаліст – реєстратор;
• головний спеціаліст – інспектор.

2. Затвердити Положення про 
відділ державного архітектурно-бу-
дівельного контролю виконавчого 
комітету Боярської міської ради.

3. Виконавчому комітету Бояр-
ської міської ради внести відповідні 
зміни до структури та загальної чи-
сельності апарату Боярської міської 
ради та її виконавчого комітету.

4. Оприлюднити дане рішення в 
засобах масової інформації.

5. Контроль за виконанням да-
ного рішення покласти на заступни-
ка міського голови, згідно з розподі-
лом функціональних обов’язків.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                      О. О. ЗАРУБІН

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Боярської міської ради

VII скликання № 12/358
від 09.06. 2016 р.

ПОЛОЖЕННЯ 
про відділ державного архітектурно-

будівельного контролю виконавчого ко-
мітету Боярської міської ради

1. Відділ державного архітектур-
но-будівельного контролю вико-
навчого комітету Боярської міської 
ради є виконавчим органом вико-
навчого комітету Боярської міської 
ради (далі – відділ).

Відділ підпорядкований місько-
му голові, а також центральним орга-
нам виконавчої влади з питань здійс-
нення повноважень, передбачених 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ

чергова 12 сесія
РІШЕННЯ № 12/358

від 9 червня 2016 року    м. Боярка

Законом України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», є підзвіт-
ним та підконтрольним Держархбу-
дінспекції України.

2. Відділ у своїй діяльності ке-
рується Конституцією та закона-
ми України, указами Президента 
України та постановами Верхо-
вної Ради України, прийнятими 
відповідно до Конституції та зако-
нів України, актами Кабінету Мі-
ністрів України, наказами Мініс-
терства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-кому-
нального господарства України та 
Державної архітектурно-будівель-
ної інспекції України, рішеннями 
органів та посадових осіб місцево-
го самоврядування, а також цим 
Положенням.

3. Основним завданням відділу 
є здійснення, відповідно до закону, 
державного архітектурно-будівель-
ного контролю, виконання дозвіль-
них, реєстраційних та контролюю-
чих функцій у сфері містобудівної 
діяльності на території м. Боярка.

4. Відділ відповідно до покладе-
них на нього завдань:

1) надає, отримує, реєструє, по-
вертає документи, що дають право 
на виконання підготовчих та буді-
вельних робіт, відмовляє у видачі та-
ких документів, анулює їх, скасовує 
їх реєстрацію;

2) приймає в експлуатацію за-
кінчені будівництвом об’єкти (видає 
сертифікати, реєструє декларації про 
готовність об’єкта до експлуатації та 
повертає такі декларації на доопра-
цювання для усунення виявлених 
недоліків);

3) подає Держархбудінспекції ін-
формацію, необхідну для внесення 
даних до єдиного реєстру докумен-
тів, що дають право на виконання 
підготовчих та будівельних робіт і за-
свідчують прийняття в експлуатацію 
закінчених будівництвом об’єктів, 
відомостей про повернення на до-
опрацювання, відмову у видачі, ска-
сування та анулювання зазначених 
документів;

4) здійснює державний архі-
тектурно-будівельний контроль 
за дотриманням вимог законодав-
ства у сфері містобудівної діяль-
ності, будівельних норм, держав-
них стандартів і правил, положень 
містобудівної документації всіх 
рівнів, вихідних даних для про-
ектування об’єктів містобудуван-
ня, проектної документації щодо 
об’єктів, розташованих у межах 
населеного пункту;

5) здійснює контроль за вико-
нанням законних вимог (приписів) 
посадових осіб органів держархбуд-
контролю;

6) розглядає відповідно до закону 
справи про адміністративні правопо-
рушення, пов’язані з порушенням 

вимог законодавства, будівельних 
норм, державних стандартів і правил 
під час будівництва, порушенням 
законодавства під час планування 
та забудови територій та невико-
нанням законних вимог (приписів) 
посадових осіб органів держархбуд-
контролю;

7) розглядає, відповідно до за-
кону, справи про правопорушення 
у сфері містобудівної діяльності із 
прийняттям відповідних рішень;

8) здійснює інші повноваження, 
визначені законом.

5. Посадові особи відділу для ви-
конання покладених на них завдань 
під час перевірки мають право:

1) безперешкодного доступу 
до місця будівництва об’єкта та до 
прийнятих в експлуатацію об’єктів, 
що підлягають обов’язковому об-
стеженню;

2) складати протоколи про вчи-
нення правопорушень та акти пере-
вірок, накладати штрафи, відповідно 
до закону;

3) видавати обов’язкові для ви-
конання приписи щодо:

• усунення порушення вимог за-
конодавства у сфері містобудівної ді-
яльності, будівельних норм, держав-
них стандартів і правил;

• зупинення підготовчих та бу-
дівельних робіт, що не відповіда-
ють вимогам законодавства у сфері 
містобудівної діяльності, зокрема 
будівельним нормам, містобудів-
ним умовам та обмеженням, затвер-
дженому проекту або будівельному 
паспорту забудови земельної ділян-
ки, виконуються без повідомлення, 
реєстрації декларації про початок їх 
виконання або дозволу на виконан-
ня будівельних робіт;

4) проводити перевірку відпо-
відності виконання підготовчих та 
будівельних робіт згідно з вимогами 
законодавства у сфері містобудів-
ної діяльності, будівельних норм, 
державних стандартів і правил, за-
тверджених проектними вимогами, 
рішеннями, технічними умовами, 
своєчасності та якості проведення 
передбачених нормативно-техніч-
ною і проектною документацією 
зйомок, замірів, випробувань, а 
також ведення журналів робіт, на-
явності у випадках, передбачених 
законодавством, паспортів, актів та 
протоколів випробувань, сертифіка-
тів та іншої документації;

5) проводити, згідно із законо-
давством, перевірку відповідності 
будівельних матеріалів, виробів і 
конструкцій, що використовуються 
під час будівництва об’єктів, вимог 
державних стандартів, будівельних 
норм і правил;

6) залучати до проведення пере-
вірок представників центральних і 
місцевих органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування, 

експертних та громадських орга-
нізацій (за погодженням з їх керів-
никами), фахівців галузевих науко-
во-дослідних та науково-технічних 
організацій;

7) отримувати від органів вико-
навчої влади, органів місцевого са-
моврядування, підприємств, установ 
та організацій, фізичних осіб інфор-
мацію та документи, необхідні для 
здійснення державного архітектур-
но-будівельного контролю;

8) вимагати у випадках, передба-
чених законодавством, вибіркового 
розкриття окремих конструктивних 
елементів будинків і споруд, прове-
дення зйомки і замірів, додаткових 
лабораторних та інших випробувань 
будівельних матеріалів, виробів і 
конструкцій;

9) забороняти за вмотивованим 
письмовим рішенням керівника ор-
гану держархбудконтролю чи його 
заступника експлуатацію закінчених 
будівництвом об’єктів, не прийня-
тих в експлуатацію;

10) здійснювати фіксування про-
цесу проведення перевірки з вико-
ристанням аудіо- та відеотехніки;

11) здійснювати контроль за до-
триманням порядку обстеження та 
паспортизації об’єктів, а також за 
здійсненням заходів щодо забезпе-
чення надійності та безпеки під час 
їх експлуатації.

6. Відділ під час виконання по-
кладених на нього завдань взаємодіє 
в установленому порядку з органами 
виконавчої влади, органами місце-
вого самоврядування, громадськими 
об’єднаннями, а також підприєм-
ствами, установами та організаціями.

7. Відділ очолює керівник, який 
призначається на посаду та звільня-
ється з посади міським головою.

На посаду керівника відділу 
призначається особа з вищою осві-
тою за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем магістра, спеціаліста за від-
повідним напрямом професійного 
спрямування (будівництво та ар-
хітектура або право), стажем ро-
боти за фахом на службі в органах 
місцевого самоврядування та/або 
державній службі на керівних по-
садах не менш як три роки або на 
керівних посадах в іншій сфері не 
менш як п’ять років.

8. Керівник відділу – начальник 
відділу:

1) здійснює керівництво відді-
лом, несе персональну відповідаль-
ність за організацію та результати 
його діяльності, сприяє створенню 
належних умов праці у відділі;

2) подає на затвердження зміни 
до положення про орган держарх-
будконтролю та посадові інструкції 
працівників органу;

3) планує роботу органу, вносить 
пропозиції щодо формування планів 
роботи виконкому міської ради з пи-

тань здійснення повноважень дер-
жавного архітектурно-будівельного 
контролю;

4) звітує перед міським головою 
про виконання покладених на орган 
завдань та затверджених планів ро-
боти;

5) вносить пропозиції щодо роз-
гляду на засіданнях виконавчого 
комітету питань, що належить до 
компетенції органу та розробляє 
проекти відповідних рішень;

6) може брати участь у засіданнях 
виконавчого комітету міської ради;

7) представляє інтереси органу у 
взаємовідносинах з іншими струк-
турними підрозділами міськвикон-
кому. За дорученням (погодженням) 
міського голови представляє інте-
реси виконавчого комітету з іншими 
органами, підприємствами, органі-
заціями, установами;

8) несе персональну відповідаль-
ність за виконання завдань, покла-
дених законом на зазначений орган;

9) проводить особистий прийом 
громадян з питань, що належить до 
повноважень органу;

10) забезпечує дотримання пра-
цівниками органу правил внутріш-
нього трудового розпорядку та вико-
навської дисципліни;

11) здійснює інші повноваження, 
визначені законом.

9. Призначення осіб на посаду в 
відділі, яка передбачає роботу з єди-
ним реєстром документів, що дають 
право на виконання підготовчих та 
будівельних робіт і засвідчують при-
йняття в експлуатацію закінчених 
будівництвом об’єктів, відомостей 
про повернення на доопрацюван-
ня, відмову у видачі, скасування та 
анулювання зазначених документів, 
здійснюється за умови проходження 
кандидатом на таку посаду відповід-
ної підготовки у Держархбудінспек-
ції з перевіркою рівня його кваліфі-
кації та знань шляхом проведення 
заліку. Про успішне складення залі-
ку кандидата Держархбудінспекція 
повідомляє міського голову.

10. Відділ видає акти у передба-
ченій законом формі, організовує та 
контролює їх виконання.

11. Відділ має власну печатку.
12. Чисельність працівників, 

структура, кошторис та штатний 
розпис відділу затверджуються в 
установленому законодавством по-
рядку.

Під час визначення чисельності 
працівників враховується обсяг за-
ходів державного архітектурно-бу-
дівельного контролю, дозвільних 
та реєстраційних функцій у сфері 
містобудівної діяльності, які будуть 
здійснюватися відділом.

Відділ та його працівники забез-
печуються засобами, необхідними 
для провадження своєї діяльності.

Про утворення Центру надання 
адміністративних послуг 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ

чергова 12 сесія
РІШЕННЯ № 12/359

від 09 червня 2016 року    м. Боярка

ДОДАТОК 1
до рішення сесії Боярської міської ради 
VІІ скликання від 09.06.2016 року

 ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ 
М. БОЯРКА ЗА1 КВАРТАЛ 2016 р.

ДОХОДИ
Доходи місцевого бюджету в 

2016 році формуються з урахуван-
ням змін до Бюджетного та Подат-
кового кодексів України. 

Податок на доходи фізичних осіб, 
який до 2015 року був найвагомішим 
джерелом наповнення міського бю-
джету, згідно із змінами, до бюджету 
міста в 2016 році не надходить. 

Одним із основних джерел на-
повнення загального фонду місько-
го бюджету є:

• єдиний податок з юридичних 
та фізичних осіб;

• податок на майно, який, від-
повідно до внесених змін, включає: 
податок на нерухоме майно, від-
мінне від земельної ділянки, плату 
за землю та транспортний податок;

• акцизний податок з реалізації 
підакцизних товарів

• адміністративні збори за на-
дання адміністративних послуг та 
державного мита.

Доходи загального фонду місь-
кого бюджету, які формуються за 
рахунок власних і закріплених за-
гальнодержавних податків і зборів, 
субвенції з районного бюджету на 
утримання дошкільних та клубних 
закладів, виконані у сумі  19 927,7 
тис. грн., що становить 122,4 % до 
планових показників за 1 квартал 
2016 року (план 16 283,4 тис. грн. за 
1 кв. 2016 року), в т. ч. субвенція з 
районного бюджету на утримання 
дошкільних та клубних закладів –                                                                                                 
7 161,2 тис. грн.(план 7 161,2 тис. грн.).

Найбільшим джерелом власних 
та закріплених доходів міського 
бюджету в 2016 році є місцеві по-
датки (єдиний податок та податок 
на майно), що формують майже                        
67 % доходів загального фонду місь-
кого бюджету.

Вагомим джерелом наповнення 
міського бюджету є єдиний пода-
ток з фізичних осіб, на долю якого 
припадає 40,0 % доходів загального 
фонду – 5 098,8 тис. грн.( 3 126,4 тис. 
грн. за 1 квартал 2015 року). 

Податку на майно надійшло              
3 395,8 тис. грн. (1 151,2 тис. грн. на 
1 квартал 2015 року).

Неподаткові надходження за 
звітний період отримані в сумі                
3 113,5 тис. грн. (за відповідний пе-
ріод 2015 року – 419,3 тис. грн. ). 

Значне збільшення за рахунок 
надходжень плати за надання адмі-
ністративних послуг – за 1 квартал 
2016 року надійшло 1 221,5 тис. грн. 
адміністративного збору за реєстра-
цію, зняття з реєстрації місця про-

живання (62,2 тис. грн. за відповід-
ний період 2015 року). 

Надходження від державного 
мита, сплаченого за оформлення 
документів на спадщину та дару-
вання, становить 1 634,9 тис. грн. 
(80,7 тис. грн. за відповідний період 
у 2015 році).

У 1 кварталі 2016 року надійшло 
806,2 тис. грн. до спеціального фон-
ду міського бюджету. 

Податкові надходження до спе-
ціального фонду становлять 38,3 
тис. грн. у т. ч. бюджет розвитку м. 
Боярка – 30,5 тис. грн. (пайові внес-
ки на розвиток інфраструктури міс-
та).

Неподаткові (власні) надход-
ження до спеціального фонду, які 
формуються за рахунок надходжень 
від батьківської плати за харчуван-
ня та платних послуг будинку куль-
тури становлять 767,8 тис. грн.

Всього доходи міського бюдже-
ту за 1 квартал 2016 р. становлять       
20 733,9 тис. грн. 

ВИДАТКИ
Видатки загального фонду місь-

кого бюджету у 1 кварталі 2016 року 
склали 11 639,5 тис. грн. 

Фінансування ДНЗ міста та Бу-
динку культури в 2016 році здійсню-
ється за рахунок коштів субвенції з 
районного бюджету на утримання 
дошкільних та клубних закладів.

Із загальної суми субвенції на 
виплату заробітної плати для ДНЗ 
було витрачено 3 526,3 тис. грн., на 
оплату енергоносіїв та комунальних 
послуг – 1 297,8 тис. грн. та харчу-
вання – 563,6 тис. грн.  

Із загальної суми субвенції на 
виплату заробітної плати для Бу-

динку культури було витрачено 
246,3 тис. грн., на оплату енерго-
носіїв та комунальних послуг –                                 
55,3 тис. грн. 

Видатки на забезпечення функ-
ціонування органів місцевого само-
врядування склали 1 860,9 тис. грн. 

На виконання програми розвит-
ку культури – 10,9 тис. грн.

На виконання програми по 
соціальному захисту населення – 
228,6 тис. грн.

Дотація КП «Боярка-Водо-
канал» на оплату електроенергії –                                  
2 000,0 тис. грн.

Видатки спеціального фонду 
міського бюджету за 1 квартал 2016 
року становлять 599,6 тис. грн., з них:

466,3 тис. грн. – харчування ді-
тей у ДНЗ;

122,3 тис. грн. – видатки по бюд-
жету розвитку, а саме:

40,5 тис. грн. – придбання орг-
техніки для потреб виконкому;

50,8 тис грн. – капітальні транс-
ферти КП «БГВУЖКГ» на капі-
тальний ремонт даху за адресою: 
вул. Гоголя, 78; 

15,0 тис. грн. – капітальні 
трансферти КП «БГВУЖКГ» на 
виготовлення проекту по капіталь-
ному ремонту ліфта за адресою: 
вул. Сєдова, 9.

8,9 тис. грн. – капітальні транс-
ферти КП «БГВУЖКГ» на проектні 
роботи по капітальному будівницт-
ву освітлення в парку ім. Шевченка 
м. Боярка

Таким чином видатки міського 
бюджету 1 квартал 2016 року разом 
склали 12 239,1 тис. грн.

Відповідно до Закону України 
«Про адміністративні послуги», За-
кону України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів Укра-
їни щодо розширення повноважень 
органів місцевого самоврядування 
та оптимізації надання адміністра-
тивних послуг», керуючись п. 5 ч. 1 

ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», –

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Утворити у складі виконавчо-

го комітету міської ради Центр на-
дання адміністративних послуг.

2. Доручити виконавчому комітету:
2.1 Розробити та подати на                

затвердження Боярській міській раді:
• Положення про Центр надан-

ня адміністративних послуг;
• Регламент Центру надання ад-

міністративних послуг;
• Перелік адміністративних послуг, 

які будуть надаватися через Центр на-
дання адміністративних послуг.

2.2 Внести відповідні пропо-
зиції щодо зміни структури та за-
гальної чисельності апарату міської 
ради та виконавчого комітету.

3. Контроль за виконанням да-
ного рішення покласти на керуючо-
го справами виконавчого комітету.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                      О. О. ЗАРУБІН
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У нашу інформаційну еру соц-
мережі стали звичною складовою 
життя багатьох українців. Достат-
ньо впевнено займає свою нішу 
серед представлених варіантів 
Фейсбук, у якому розмістили свої 
публічні сторінки ті, хто сьогодні 
безпосередньо впливає на процес 
українського державотворення та 
процес формування справжнього 
українського громадянського сус-
пільства: волонтери і громадські 
активісти, політики і високопоса-
довці, представники галузевих 
спільнот, діячі культури, сучасні фі-
лософи та активні підприємці.

Серед користувачів Фейсбук 
є багато боярчан. Ця соціальна 
мережа створила інформацій-
ний майданчик, де кожен може 
знайти потрібну йому інфор-
мацію або озвучити назагал 
важливу, на його погляд, думку, 
втілити певний проект або про-
сто зорганізуватися для цікаво-
го та корисного спільного від-
починку.

Серед низки спільнот, які 
були створені боярчанами у 
Фейсбуці, якісно вирізняється 
спільнота «Боярка Love», яка від 
початку свого утворення мала 
на меті дати можливість кожно-
му із користувачів мережі бути 
максимально цікавим для ото-
чення та змінювати простір на-
шого міста на краще. Політика 
модераторів дозволяє кожному 
учаснику спільноти висловлю-
ватися з будь-якої суспільно 
важливої теми, проте чітко і без-
компромісно забороняє образи 
або некультурну поведінку.

Нещодавно адміністратори 
«Боярка Love» Ольга Васкевич, 
Олександр Коллє та Олександр 
Підручний оголосили конкурс 
світлин «Рідне місто у літніх 
барвах». Усі охочі взяти участь у 
конкурсі мають з 15 червня до 1 
липня надіслати фото з найкра-
сивішим, на думку автора, кра-
євидом Боярки. Переможець, 
якого визначатиме онлайн-го-
лосування, виграє три смачні 

піци для сімейного святкування.
Долучитись до спільно-

ти «Боярка Love», щоб взяти 
участь у конкурсі, можна за по-
силанням: https://www.facebook.
com/groups/Boyarkalove. 

Соцмережі давно стали 
ефективними інструментами 
соціуму. Ідеї, які народжува-
лися у коментарях, ставали 
основою для бізнесових та 
культурних проектів. Власне у 
соціалізації, тобто спілкуванні 
одне з одним, ми маємо можли-
вість розкритися і сформувати-
ся як особистості. Варто вико-
ристовувати ті засоби, які дають 
нам сучасні технології, адже 
тепер ми можемо спілкуватися 
не лише із сусідами по вулиці 
чи будинку, а навіть з тими, хто 
зараз перебуває на іншому боці 
планети.

Важливо тільки пам’ятати: 
ми працюємо і спілкуємося в 
мережі виключно заради змін 
у реальному світі. Яким би не 
був яскравим твій віртуальний 
френд, набагато цікавішою ста-
не ваша розмова, коли ви візь-
мете смачну каву і влаштуєте 
реальну зустріч однодумців або 
зробите щось корисне разом на 
заради рідного міста. 

З любов’ю до Боярки – 
ФБ група «Боярка Love»

З ЛЮБОВ’Ю ДО БОЯРКИ
Нагадуємо, що з 7 червня починає працювати комісія з питань 

розподілу дітей у комунальні дошкільні навчальні заклади.
Для подачі документів чекаємо Вас щодня у Боярській міській 

раді (вул. Білогородська, 13, кабінет № 11).
Для реєстрації дитини необхідно надати наступний пакет 

документів:
• копію свідоцтва про народження дитини;
• копію паспорта одного з батьків (опікунів) з реєстрацією в Боярці;
• довідку з місця роботи матері (про дату виходу на роботу);
• документ, що підтверджує право на пільгу;

У разі, якщо батьки не зареєстровані в м. Боярка (в тому числі ви-
мушені переселенці), потрібно надати акт депутата про фактичне міс-
це проживання з підтвердженням проживання у Боярці (на період з …).

ДО УВАГИ БАТЬКІВ

Управління Пенсійного фонду 
України у Києво-Святошинсько-
му районі повідомляє, що право 
на отримання пенсійних виплат 
мають особи, які переміщені на 
контрольовану територію та взя-
ті на облік відповідно до Порядку 
оформлення і видачі довідки про 
взяття на облік внутрішньо перемі-
щеної особи, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України 
від 1 жовтня 2014 р. № 509.

Згідно зі ст. 4 Закону Укра-
їни «Про забезпечення прав і 
свобод внутрішньо переміще-
них осіб», факт внутрішнього 
переміщення підтверджується 
довідкою про взяття на облік 
внутрішньо переміщеної особи.

Нагадуємо, що відповідно до 
п. 7-1 Порядку оформлення і ви-
дачі довідки про взяття на облік 
внутрішньо переміщеної особи, 
зазначена довідка не є дійсною 
без проставлення на її зворотно-
му боці відмітки територіально-
го підрозділу Державної мігра-

ційної служби про реєстрацію 
місця проживання осіб, зазна-
чених у довідці.

Змінами, внесеними в 
Постанову Кабінету Міні-
стрів України від 14.03.2016 р.                  
№ 167 до пункту 1 Постанови 
Кабінету Міністрів України від 
05.11.2014 р. № 637 визначено, 
що виплати (поновлення, про-
довження) пенсій внутрішньо 
переміщеним особам, здійсню-
ються виключно через рахунки 
та мережу установ і пристроїв 
ПАТ «Державний ощадний банк 
України».

У зв’язку з цим, з 1 липня 
2016 року буде припинено ви-
плату пенсій внутрішньо пере-
міщеним особам, яка перера-
ховувалась на поточні рахунки 
інших банківських установ.

Пропонуємо пенсіонерам 
відкрити пенсійні рахунки у 
відділеннях Ощадбанку та на-
дати відповідну інформацію до 
управління Пенсійного фонду 
України за місцем реєстрації.

ДО УВАГИ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

ОГОЛОШЕННЯ
На постійну роботу в КП «Боярка-Водоканал» потрібні:

• слюсар-ремонтник 4, 5 розряду;
• електромонтер 4, 5 розряду;

Заробітна плата від 3 тис. грн.
Звертатися за адресою: вул. Молодіжна, 77, 
телефон для довідок 46-966 (відділ кадрів).

Вітаємо Інглятовську  Ольгу  Остапівну 
та Доленка Юрія Станіславовича з  85-річчям 

З повагою, голова Боярської міської організації ветеранів війни, праці та Збройних Сил Лідія Хоменко 

Про внесення змін до персональ-
ного складу постійних депутатських 
комісій Боярської міської ради VІІ 
скликання 

Керуючись п. 5 ст. 14 Регламен-
ту Боярської міської ради, відпо-
відно до пункту 2 частини 1 статті 
26, пункту 5 статті 47 Закону Укра-
їни «Про місцеве самоврядування в 
Україні», –

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Виключити депутата Бояр-

ської міської ради VІІ скликання 
Рашковського Геннадія Олексан-
дровича зі складу постійної депутат-
ської комісії Боярської міської ради 
з питань Стратегічного сталого роз-
витку, містобудування, архітектури, 

організації публічного простору, 
земельних відносин, охорони нав-
колишнього середовища, зеленого 
будівництва та рекреаційних зон та 
включити до складу постійної депу-
татської комісії Боярської міської 
ради з питань реалізації державної 
регуляторної політики у сфері гос-
подарської діяльності, фінансів, 
бюджету, соціально-економічного 
розвитку.

2. Виключити депутата Бояр-
ської міської ради VІІ скликання 
Дюльдіна Олександра Валентинови-
ча зі складу постійної депутатської 
комісії Боярської міської ради з 
питань промисловості, підприєм-
ницької діяльності, торгівлі, рекла-
ми, транспорту, зв’язку та питань 
залучення інвестицій та включити до 
складу постійної депутатської комісії 
Боярської міської ради з питань жит-
лово-комунального господарства, 
енергозбереження, благоустрою міс-
та, комунальної власності.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                      О. О. ЗАРУБІН

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ

чергова 12 сесія
РІШЕННЯ № 12/370

від 9 червня 2016 року   м. Боярка

Про визначення місць паркуван-
ня маршрутного транспорту на тери-
торії м. Боярка

З метою організації та поряд-
ку паркування маршрутних тран-
спортних засобів на території м. 
Боярка, керуючись ст. 30 Закону 
України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», Правилами пар-
кування транспортних засобів, за-
тверджених Постановою КМУ від 
03.12.2009 р. № 1342, –

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити місця для парку-

вання маршрутних транспортних      

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ

чергова 12 сесія
РІШЕННЯ № 12/416

від 9 червня 2016 року  м. Боярка

засобів на території м. Боярка, а саме:
• по вул. Вокзальна, площею 

0,194 га;
• по вул. Хрещатик, площею 

0,1277 га;
• на розі вул. Білогородська та вул. 

Садова, площею 0,0775 га.
2. Доручити КП «БГВУЖКГ» 

розробити схему організації до-
рожнього руху та узгодити із Києво-
Святошинським відділом поліції.

3. Доручити КП «БГВУЖКГ» 
облаштувати вищезазначені місця 
для паркування маршрутних тран-
спортних засобів.

4. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на за-
ступника міського голови, згід-
но з розподілом функціональних 
обов’язків.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                      О. О. ЗАРУБІН

До аварійно-диспетчерської 
служби від мешканців надій-
шло заявок:

сантехнічні роботи – 37, у      
т. ч. щодо забитої дворової ка-
налізації, що призвело до залит-
тя підвалів житлових будинків 
по вул. Молодіжній, 76; Біло-
городській, 41; Білогородській, 
23; Лінійній, 28. Відповідаль-
ний – КП «Боярка-Водоканал»;

електропостачання будин-
ків – 20;

робота ліфтів – 21;
вуличне освітлення – 16;
вивіз негабаритних твердих 

побутових відходів – 33. 
Виконання заявок – 91 %.
Проводяться роботи з підго-

товки котелень «Космос», «Но-
вобудова» до зимового періоду: 
чистка котлів, ревізія обладнання. 

Структурними підрозділами 
управління забезпечено:

• ремонт дорожнього по-
криття вулиць і доріг на підставі 
проведеного технічного огляду. 
Станом на 5 червня в межах фі-
нансування, передбаченого на 
І півріччя 2016 року, виконано 
роботи на площі 1 897 м2;

• впровадження в м. Боярка 
системи «Безпечне місто», яка 
передбачає розмітку пішохід-
них переходів з 2-х кольорів, 
забезпечуючи додаткову без-

пеку пішохідного руху. По вул. 
Білогородській облаштовано 14 
переходів, найближчим часом 
планується додатково облашту-
вати ще 3 переходи. З часом такі 
переходи з’являться на інших 
вулицях міста;

• дільницею вуличного освіт-
лення проведені роботи щодо 
відновлення вуличного освіт-
лення: вул. Піщана, 1 – вста-
новлено 3 ліхтаря, прокладено 
150 м п. кабелю;

вул. Новобогданівська – 
встановлено 6 ліхтарів, прокла-
дено 400 м п. кабелю;

вул. Руднєва – встановлено 
3 ліхтаря, прокладено 150 м п. 
кабелю;

вул. Лисенка – встановлено 
3 ліхтаря, прокладено 150 м п. 
кабелю;

• отримання експертного вис-
новку на капітальний ремонт 
(заміну) пасажирського ліфта 
житлового будинку по вул. Сє-
дова, 9; укладено договір з під-
рядною організацією; підготов-
лені відповідні документи для 
Державного казначейства щодо 
фінансування вказаних робіт; 
планується закінчити роботи у 
вересні 2016 року;

• підготовлені документи на 
проведення технічного огляду 
та виготовлення проектної до-

кументації проектним інсти-
тутом на підсилення ґрунтової 
основи житлових будинків по 
вул. Білогородській, 25, 27, 41;

• готуються документи на ка-
пітальне будівництво спортив-
ного майданчика біля будинку 
по вул. Лінійній, 28.

КП «Боярське ГВУЖКГ» – 
одне з перших в Київській об-
ласті серед комунальних підпри-
ємств, яке почало здійснювати 
закупівлі у системі електронних 
державних закупівель ProZorro. 
Ця програма затверджена розпо-
рядженням КМУ від 20.05.2015 
року № 501-р «Про реалізацію 
пілотного проекту щодо впрова-
дження процедури електронних 
закупівель товарів», рішенням 
сесії Боярської міської ради від 
20.01.2016 року з доповненням 
від 19.05.2016 року.

Станом на 09.06.2016 року 
КП «Боярське ГВУЖКГ» здій-
снено 8 закупівель, найбільші 
з них: автомобіль Ланос Пікап, 
паливо до транспортних засо-
бів, дитячі майданчики.

Водночас повідомляємо, що 
під час використання процеду-
ри закупівлі ProZorro вдалося 
зекономити близько 70 тис. грн. 
бюджетних коштів.

КП «БГВУЖКГ» ПОВІДОМЛЯЄ:

У День захисту дітей не за-
лишилась осторонь свята і ма-
леча боярських ДНЗ. До них 
завітали клоуни і клоунеси з ди-
тячого центру «Кузя», які впро-
довж кількох днів відвідали всі 
дитсадки міста. 

Діти були у захваті, адже 
вони не лише дивилися виставу, 
а й були активними учасниками 
інтерактивних ігор з Нуликом 
та Сімкою, вони жваво робили 
ритмічну гімнастику, ловили 
мильні бульбашки та збирали 
яскраві кульки. Словом, гарний 
настрій і враження, їм забезпе-
чені на цілий день.

Свято відбувалося за спри-
яння Боярської міської ради.

СВЯТО З КЛОУНАМИ



510 червня 2016
№ 11 (294) ДИТИНСТВО

Відтоді минуло 9 років. Весь 
цей час Даша відвідувала у ЦТМ 
«Оберіг» студію образотворчо-
го мистецтва «Звичайне диво» 
(керівник Поліщук Т. І.), пара-
лельно захоплюючись то гон-
чарством (2008, керівник По-
ліщук Т. В,), то моделюванням 
ляльок (2006-2009, керівник 
Ільїна Л. В.), то бісероплетін-
ням (2008-2009 керівник При-
ходько В. В.). До чогось прики-
пала надовго, якісь захоплення 
минали швидко, але пензлю не 
зрадила ніколи. Олійний живо-
пис, акварель, холодний батик 

– це та царина її душі, де вона 
почуває себе по-справжньому 
вдома.

На третій персональній ви-
ставці Даші, нині учениці 1-го 
курсу Київського коледжу лег-

кої промисловості, представле-
но більше 80 робіт, в яких вона 
постає юною, але вже доволі 
вправною майстринею, яка смі-
ливо пробує свої сили у різних 
техніках і видах мистецтва.

Діапазон творчих зацікав-
лень Даші змушує з вдячністю 
згадати її вчителів – і в широко-
му розумінні, і в конкретному. 
Тих талановитих і професійних 
наставників, хто, безкорисливо 
сіючи добро, водить дитячою 
рукою і направляє недосвідчене 
око, хто щедро ділиться своїм 
Божим даром із дітлахами Бо-
ярки, допомагаючи їм навчити-
ся бачити і цінувати красу. Не 
менш важливо, що через прилу-
чення до прикладних мистецтв, 
які мають глибоку національну 
традицію, вчителі допомагають 

дітям осмислити національну 
ідею, національні мистецькі 
вартості, укорінитися свідоміс-
тю у національному ґрунті, бо 
культура завжди має національ-
не обличчя.

Сподіваюся, що це не остан-
ній вернісаж Даші Каптюрової. 
Хочеться думати, що в творчо-
му поступі їй таланитиме з учи-
телями, що і наставники, і Му-
зей допоможуть їй відчути себе 
в житті автором.

Відкриття виставки в стінах 
Музею історії благодійництва 
не випадкове. Турбота про роз-
виток творчих здібностей дітей, 
їх здоров’я і розумовий роз-
виток в усі часи була одним з 
основних векторів благодійни-
цтва. Змінювалася лише мета. У 
XІX ст. київські меценати ство-
рювали рукодільні осередки, 
намагаючись полегшити со-
ціалізацію дітям з незаможних 
родин, дати їм в руки ремесло, 
яке б змогло їх прогодувати. У 
XX ст. і до сьогоднішнього дня 
основне завдання розвитку 
мистецьких здібностей дитини 

– формування всебічно розви-
неної особистості.

Незважаючи на політико-
економічні кризи, нині про-
довжують розвиватися різно-
манітні форми позашкільного 
виховання дітей, які стають час-
тиною соціальних програм му-
ніципальної влади, об’єктом 
благодійних інвестицій окремих 
меценатів чи благодійних фондів.

Музею у цьому процесі від-
ведена важлива роль. Органі-
зовуючи звітні і підсумкові ви-
ставки дитячої творчості, саме 
музей може допомогти дитині 
повірити в свої сили, відчути 
себе цікавим для оточення, дати 
впевненість в собі і своєму май-
бутньому.

Оксана Фісун,
заслужений працівник 

культури України 

ВІДЧУТИ СЕБЕ В ЖИТТІ АВТОРОМ

У Музеї історії київської благодійності відкрилася виставка, при-
свячена Міжнародному Дню дитини. Вона є частиною довготривало-
го виставкового проекту, який розпочався 10 років тому. Тоді в поле 
зору співробітників потрапила 5-річна художниця з Боярки Даша Кап-
тюрова, роботи якої здалися вартими камерної персональної експо-
зиції. Уже через рік, вирішивши простежити за творчим розвитком 
дитини, в Музеї організували другу виставку Даші, де було показано 
втричі більше її творчих робіт порівняно з дебютом. 

Міська бібліотека для дітей (вул. 
Молодіжна, 77) долучилася до святку-
вання Міжнародного дня захисту ді-
тей. Завідуюча бібліотекою Людмила 
Заєць розповіла вихованцям шкіль-
ного табору, що діє на базі Боярської 
ЗОШ № 3, про їхні права та обов’язки. 

Людмила Іванівна сповіс-
тила дітям, що в бібліотеці вже 
давно існує традиція приймати 
молодших школярів у козача-
та. Такі традиції допомагають 
дітям краще пізнавати історію 
козацтва й рідного краю.

Потім було веселе й жваве 
заняття на вулиці біля бібліоте-

ки – діти малювали на асфальті 
своє бачення мирної України й 
образ свого щасливого дитин-
ства. І, в переважній більшості, 
асфальт замайорів кольорами 
державної символіки, які були 
не лише на прапорцях, а й на-
віть на домашніх улюбленцях 
дітей. Планета Земля, будинки 
з озерцями, мама й тато разом 
з дитиною, які взялися за руки. 
Саме так дитяча уява змалюва-
ла мирну Україну та свою рідну 
Боярку.

На завершення свята дітей 
чекало морозиво від мецената 
Анатолія Матейка.

ДІТИ МАЛЮВАЛИ МИР

Вітаємо Забулу Олену Іларіонівну з 90-річчям
З повагою, голова Боярської міської організації інвалідів війни та учасників бойових дій Володимир Нурищенко

2016 рік в Україні проголошено 
роком англійської мови. 30 травня 
у Боярській ЗОШ № 3 відбулося 
урочисте відкриття найбільшого в 
Києво-Святошинському районі ан-
гломовного табору «Друзі».

З цією подією всі 9 загонів 
англійською мовою привітали 
начальник відділу департаменту 
освіти і науки Київської облас-
ної державної адміністрації На-
талія Асаєвич та завідуюча ра-
йонним методичним центром 
відділу освіти Києво-Свято-
шинської РДА Лариса Швидка. 

Директор ЗОШ № 3 Стелла 
Михайлова розповіла, що під час 
безкоштовних занять свої знання 
англійської мови зможуть погли-
бити учні 1-10-х класів. «Цього-
річний табір – це «проба пера», 
дебют. Тому ми запланували 
лише одну зміну. Цього року наш 

англомовний табір функціонува-
тиме лише до 10 червня».

А справжнього відчуття свя-
та всім присутнім додали мис-
тецькі дарунки від викладачів 
Боярської дитячої школи мис-
тецтв Тетяни Бабенко (ударні) 
та Вікторії Балик (вокал), пісня 
з популярного американського 
мультфільму у виконанні учени-
ці 10-В класу Анжеліки Плевако, 
виступ ансамблю бального тан-
цю «Алькор» та «Ірландський 
феєрверк» у виконанні зразко-
вого хореографічного ансамблю 
«Сонечко», а також пісня про 
мир у виконанні Аліни Соло-
ненко та Катерини Фаюри – ви-
хованок народної студії естрад-
но-народного співу «Перлина» 
ЦТМ «Оберіг».

Радіслав Кокодзей

РІК АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ — У БОЯРЦІ

Організатор Дитячої вело-
гонки – Боярський туристич-
ний клуб «Іскра» в особі Юлії 
Апостолової та Олександра 
Косяченка. Відбувся він за ак-
тивної підтримки дружної ко-
манди однодумців у складі Во-
лодимира Пашкова, В’ячеслава 

Сенчука, Наталії Поліщук,                         
Любові Савенко, Ольги Васке-
вич, Олександра Коллє, Тетяни 
Король, Марії Луцької, Валерія 
Сайдова, Олександра Степа-
ненка, а також маленьких по-
мічників Вані, Колі, Владіка та 
Максима. 

В ОБ’ЄКТИВІ – ДИТЯЧІ ВЕЛОПЕРЕГОНИ

29 травня до Дня захисту дітей у парку ім. Шевченка відбулася ди-
тяча велогонка. В ній взяли участь 242 маленьких велосипедиста. По-
множте цю цифру мінімум на три (адже у кожного учасника була група 
підтримки – батьки, братики та сестрички, бабусі й дідусі), і ви зрозумі-
єте, наскільки масштабним був цей захід. Він відзначався зовсім не-
дитячою боротьбою, надзвичайно потужними емоціями як учасників, 
так і вболівальників, а відтак – незабутніми враженнями.

На святі було безліч пере-
можців, тому що номінацій та 
категорій, в яких вони визна-
чалися, було дуже багато. За 
допомогу в проведенні дитя-
чих велоперегонів Боярський 
туристичний клуб «ІСКРА» 
висловлює подяку Боярській 
міській раді, підприємцю та 
депутату міської ради Анато-
лію Матейку, голові боярсько-
го осередку ВО «Батьківщина» 
Юлію Казакову та кафе «Міка», 
депутату Київської обласної 
ради Тимофію Ничу, компанії 
«ВелоОнлайн» та Боярському 
осередку партії «Самопоміч».

Головний сюрприз на учас-
ників та глядачів чекав після 
закінчення змагань та нагород-
ження переможців. Всі охочі 
змогли здійснити подорож у 
часі та взяти участь у найсправ-
жнісінькому лицарському тур-
нірі! Цю можливість учасникам 
та гостям дитячої велогонки 
надали представники Всеукра-
їнської громадської організації 
«Історичний рух України».

Отже, дитяча велогонка за-
кінчилася. А що ж далі? «Готу-
ємося до осінніх дитячих вело-
перегонів», – коротко відповіла 
Юлія Апостолова.

Про надання згоди на прийняття до ко-
мунальної власності територіальної громади                                                                                                
м. Боярка будинків, що належать ВП НУБіП України

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІI СКЛИКАННЯ 

Чергова 12 сесія
РІШЕННЯ № 12/363

від 9 червня 2016 року    м. Боярка

Керуючись Законами Украї-
ни «Про місцеве самоврядування 
в Україні», «Про передачу об’єктів 
права державної та комунальної 
власності», Постановою Кабінету 
Міністрів України від 21.09.1998 
р. № 1482 «Про передачу об’єктів 
права державної та комунальної 
власності», враховуючи звернення 
директора ВП НУБіП України «Бо-

ярський коледж екології», – 
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Надати згоду на прийняття до 

комунальної власності територіаль-
ної громади м. Боярка будинків, що 
належать ВП НУБіП України «Бо-
ярський коледж екології і природ-
них ресурсів», а саме:

• багатоквартирний житловий 
будинок № 30-а;

• будинок готельного типу № 28;
• гуртожиток для службовців та 

робітників № 14;
• гуртожиток для службовців та 

робітників № 15.
2. Доручити виконавчому комі-

тету створити та затвердити комісію 
з передачі до комунальної власності 
вказаних будинків.

3. Контроль за виконанням да-
ного рішення покласти на заступ-
ника міського голови згідно роз-
поділу обов’язків та на Постійну 
депутатську комісію з питань жит-
лово-комунального господарства, 
енергозбереження, благоустрою 
міста.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                      О. О. ЗАРУБІН
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14 травня у Боярській ЗОШ 
№ 3 відбувся концерт Вікторії 
Балик з нагоди 15-річчя її викла-
дацької діяльності. 

Вікторія Богданівна – ви-
пускниця Боярської ЗОШ № 3 
та Боярської музичної школи, 
нині – викладач сольного співу 
Боярської дитячої школи мис-
тецтв. Саме тому концерт від-
бувся в «Alma Mater» Вікторії, а 
в програмі взяли участь учні та 
колеги ювілярки.

38 номерів концертної про-
грами, дружні гучні овації після 
кожного виступу, букети квітів 
для «іменинниці» та захопле-
ні погляди дитячих очей – це                  

атмосфера, яка панувала того 
дня в актовій залі Боярської 
школи № 3. Дві години проле-
тіли на одному подиху, а пісня, 
напевно, й досі бринить у сер-
цях слухачів чарівною скрипкою 

– це і є маленька часточка без-
цінного скарбу, яким обдарува-
ла Вікторія шанувальників свого 
таланту.

Постійний пошук себе – саме 
так можна охарактеризувати про-
фесійний шлях Вікторії Балик. 
Два роки займалася по класу 
скрипки, п’ять років – фортепі-
ано, три роки – бандура. Навча-
лася в музичній школі, студії при 
хорі ім. Г. Г. Верьовки, у Вищому 
державному музичному училищі 
(нині – інститут) ім. Р. М. Глієра 
за фахом «Народний вокал», на 
курсах «Диктор-ведучий теле- та 
шоупрограм». З ІІІ курсу учили-
ща почала брати участь у різно-
манітних конкурсах, спочатку 
як «народниця», пізніше – як 
естрадна співачка. А свій профе-
сійний шлях Вікторія розпочала 
у ЦТМ «Оберіг» за керівництва 
Сергія Мороза вже як керівник 
вокальної студії. «Вмовляли дов-
го, а я дуже боялася, – посміха-
ється моя співрозмовниця. – Бо 
чудово розуміла, яка то відпові-
дальність – працювати з дітьми. 
Та врешті-решт таки згодилася, 

про що ніколи не жалкувала». 
Пізніше Вікторія Балик пра-

цювала в школі «Леді» та музичній 
школі, де й вирішила залишитися. 
Вокал – це заняття індивідуальні, 
які не визнають стереотипів, тому 
кожний урок дарує несподівані 
маленькі відкриття і радощі, які 
примножують силу й впевненість, 
стимулюють до особистого зрос-
тання. Відтак звітний концерт – 
це лише черговий етап, чергова 
сходинка на шляху до професій-
ної та особистісної вершини, яку 
Вікторія вирішила здолати. Тепер 
перед нею відкритий шлях до но-
вих звершень.

Під час концерту Вікторія, 
звісно ж, хвилювалася: «Наче 
вперше, ніби й немає за плечи-
ма багаторічного досвіду висту-
пу на сценах різних рівнів». Але 
весь час вона відчувала дружню 
підтримку зали. Це не випад-
ково, адже концерт відбувся за 
підтримки давніх добрих дру-
зів Вікторії, а саме: Боярської 
міської ради, Боярської дитя-
чої школи мистецтв, Боярської 
ЗОШ № 3, ГО «Молодь Бояр-
ки» та «Боярський простір», ка-
фе-пекарні «Котофей», event-
агентства «DM S and Company» 
та компанії «Maximum.net».

Радіслав Кокодзей

ПІСНЯ – ДАР УКРАЇНІ ВІД БОГА ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ДРУГА

На святі панувала неви-
мушена, дружня атмосфера. 
Гості музею, народні майстри, 
учасники ансамблів спілкува-
лися між собою, прицінюва-
лися до прекрасних вишива-
нок різних фасонів і розмаїтих 
вишивок, рушників, головних 
уборів. Послухати й подивити-
ся там дійсно було на що, адже 
черповодівські музики своїм 
супроводом обрали не тради-
ційні музичні інструменти, а 
старовинно-креативні – гру 
на пляшках, замість цимбалів, 
використовували також рубель 

(яким наші бабусі прасували 
білизну) і ще деякі саморобні 
інструменти з оригінальним 
звучанням.

Тепло приймали і наших 
землячок з «Надії», художнім 
керівником якої є фаховий 
музикант і педагог Анатолій 
Пузир (хорист кафедрально-
го Володимирського собору в 
Києві). Публіка не лише слу-
хала пісні у їхньому виконанні: 
«Вишиванка», «Україна», «Моя 
Україно», «За столом збираєть-
ся родина», «Їхав козак з Укра-
їни», але й підспівували. Воно 

й не дивно, адже в хористок 
чудові голоси, а солістка хору 
(й за сумісництвом староста) 
Антоніна Мартинюк, знає й 
може виконувати пісні навіть 
якутською мовою. Наприкінці 
свята відбулося виконання пі-
сень зведеним хором у складі 
обох колективів, а гості разом з 
організаторами пішли у танок. 

Після офіційних урочистос-
тей народному хоровому колек-
тиву «Надія» клубу «Ветеран» 
від імені генерального дирек-
тора музею Юрія Бойка була 
вручена Подяка за відданість 
рідній пісні та збереження мис-
тецьких традицій свого народу 
для нащадків. Тобто, як кажуть 
в народі, є ще порох у порохів-
ницях і у наших сивочолих, але 
завжди молодих душею (най-
старшій учасниці хору Любові 
Мінчук – 92 роки!) хористок з 
«Надії», яких знають і цінують 
далеко за межами нашого міста. 

Ольга Городня

«НАДІЯ» МАЙОРІЛА НА ВИШИВАНОМУ СВЯТІ

Погожого суботнього дня у Національному музеї народної архі-
тектури та побуту України «Пирогів» відбулося свято – День вишивки 
і ткацтва. На нього з’їхалися не лише майстри голки та вишуканого 
дизайну, але й творчі пісенні колективи. Старший науковий співробіт-
ник Національного музею архітектури і побуту України, мистецтвоз-
навець Інна Кукліна запросила до музею наших земляків – народний 
хор ветеранів війни і праці «Надія» та самобутній народний ансамбль 
з села Черповоди Уманського району Черкаської області. Транспорт 
для поїздки на цю подію надала Боярська міська рада.

28 травня в приміщенні Бояр-
ського краєзнавчого музею від-
булося відкриття фотовиставки 
робіт грецького фотографа Кос-
таса Асіміса «Наш Афон» за під-
тримки Духовно-просвітницького 
центру Кафедрального собору 
УПЦ (галерея «Соборна»).

Святий Афон – одне з най-
загадковіших місць на землі. 
Багато людей прагнуть потра-
пити на грецький півострів, ові-
яний безліччю легенд. Виставка 
«Наш Афон» відкриває блажен-
ний світ Афону та дозволяє від-
чути той неповторний афон-
ський дух, який так приваблює 
паломників. 

Виставка цінна також тим, 
що на ній представленні не 
лише фото сучасного Афона, а й 
100-річної давнини, які віднай-
дені та реставровані грецьким 
фотомайстром Костасом Асімі-
сом. На фото зображені портре-
ти монахів, будівель, а також бу-
денне життя насельників Святої 

гори, у тому числі й колишній 
український козацький Свято-
Іллінський скит, який з часом 
став грецьким, але зберігся у 
стилі українського бароко.

Аби ця незвичайна виставка 
потрапила до Боярки, доклав 
зусиль клірик Свято-Михайлів-
ського храму ієромонах Флавіан.

Після урочистого відкрит-
тя відбувся показ фільмів про 
Афон, творчість Костаса Асі-
міса та невеличкий концерт. 
Випускник школи джазового і 
естрадного мистецтва по класу 
фортепіано Іван Івлев виконав 
твори Баха, а паламар Свято-
Михайлівського храму Олексій 
Кулаковський та хорист Вале-
рій Сидорець виконали мовою 
оригіналу (тобто грецькою) 
гімн Святителя Нектарія Егін-
ського «Агні Парфене». 

Виставка триватиме ще мі-
сяць з 28 травня до 28 червня в 
приміщенні Боярського краєз-
навчого музею. 

Ольга Городня

ДО СВЯТОЇ ГОРИ АФОН 
МОЖНА ДОЛУЧИТИСЯ В БОЯРЦІ 

4 червня в Боярському кра-
єзнавчому музеї відбувся вечір 
вшанування пам’яті майстра-
різьбяра, актора Боярського вер-
тепного театру та поета Євгена 
Зозулі.

Ідея провеси «ДЕНЬ 
ПАМ’ЯТІ ДРУГА» належить 
Олександру Коржу, поетові 
та гарному товаришеві пана 
Євгена. Втілити її в життя до-
помогло Боярське об’єднання 
музикантів «Адлібітум» в особі 
Сергія Мороза, співака, компо-
зитора та автора пісень на вірші 
Євгена Зозулі.

В програмі «ДНЯ ПАМ’ЯТІ» 
звучали спогади друзів (зокре-
ма – В’ячеслава Сєрікова, друга 
Євгена Зозулі та благодійника 
його поетичних збірок, й Воло-
димира Цепляєва, колеги народ-
ного майстра, різьбяра), вірші 
Євгена Олександровича (в тому 
числі й у авторському виконан-
ні – в записі) та пісні про нього. 
Також всі присутні переглянули 
фрагмент з нового фото-фільму 
про митця. А окрасою імпрові-
зованої сцени став портрет Єв-
гена Зозулі – подарунок музею 
від Андрія Ткаченка, боярсько-
го художника. 
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Наприкінці травня у Вишне-
вому відбувся благодійний фут-
больний турнір до Дня захисту 
дітей «Кубок УФАМ 2016». Зма-
гання організовані Українською 
Футбольною Асоціацію Медиків 
у рамках підготовки збірної ліка-
рів України до Чемпіонату світу 
серед лікарів, який відбудеться в 
Іспанії на полях ФК «Барселона» у 
липні 2016 року.

За збірну лікарів України 
грає і лікар-боярчанин, дитя-
чий хірург Київської обласної 
дитячої лікарні Євген Слєпов. 
Він увійшов до числа 25 найкра-

щих лікарів-футболістів з усієї 
України, які будуть представля-
ти нашу державу на Чемпіонаті 
світу серед лікарів у Барселоні.

У змаганнях взяли участь 
такі команди: збірна футболь-
них журналістів, збірна зірок 
естради і кіно України ФК «Ма-
естро», збірна команда Зброй-
них Сил України, збірна ко-
манда мерів та депутатів міст і 
селищ України, збірна лікарів 
України та ФК «Манзана».

Під час турніру був проведе-
ний День серця, у рамках якого 
досвідчені фахівці провідних 
установ МОЗ України провели 

БЛАГОДІЙНИЙ ФУТБОЛЬНИЙ ТУРНІР «КУБОК УФАМ»
інформаційні майстер-класи з 
питань профілактики та ліку-
вання захворювань серцево-су-
динної системи.

Не зважаючи на аматорський 
статус команд, гра не залишила 
нікого байдужим і дуже сподо-
балась численним глядачам, які 
зібрались на щойно побудова-
ному стадіоні у Вишневому. 

Згідно з розподілом місць у 
групах, були визначені фіналь-
ні пари команд. 5-6 місце розі-
грали збірні журналістів та ме-
рів України, 3-4 місце – збірні 
збройних сил та ФК «Маестро». 
А в фіналі зійшлися збірна лі-
карів України і ФК «Манзана». 
Кращою командою серед ама-
торів стала збірна лікарів Укра-
їни, хоч і поступилась у фіналі з 
мінімальним рахунком 1:2 ФК 
«Манзана», так як до складу 
останньої входили професійні 
футболісти. Бронзовим призе-
ром змагань стала збірна зброй-
них сил України, яка перемогла 
ФК «Маестро» з рахунком 1:0. 

ВСЕУКРАЇНСЬКА 
АКЦІЯ «ГЕРОЙ —
РЯТУВАЛЬНИК РОКУ»

Всеукраїнська акція «Ге-
рой – рятувальник року» пе-
редбачає виявлення непе-
ресічних особистостей, які 
проявили мужність та геро-
їзм під час рятування людей, 
майна, ліквідації пожеж, ава-
рій, надзвичайних ситуацій, 
стихійного лиха; донесення 
до широкого загалу фактів та 
обставин їх героїчних вчин-
ків, визначення найкращих 
серед кращих, і як кульміна-
ція – проведення урочистої 
церемонії нагородження пе-
реможців. При виявленні ге-
роїчних вчинків громадянами 
звертайтесь за тел.: 

(044) 239-09-34, 101.

18-22 травня у рамках прог-
рами «Схід і Захід разом – прос-
тір діалогу» кореспондент газети 
«Боярка-інформ» Ольга Городня 
пройшла відбір у журналістсько-
му конкурсі, який реалізується 
у рамках Польсько-Канадської 
Програми Підтримки Демократії 
та разом з журналістами півден-
но-східних регіонів взяла участь 
у навчальному візиті до Чернів-
ців. Мета проекту – взаємодія 
між представниками преси, гро-
мадських організацій та влади 
різних регіонів України.

Чернівці – казкове місто з не-
байдужою громадою, яка прагне 
зробити свою малу батьківщину 
комфортною для проживання. 
«Маленький Париж» – 260-ти-
сячне місто з 606-літньою іс-
торією і зі своїм, лише йому 
притаманним, неповторним 
колоритом. Невисока забудо-
ва мальовничих будинків, що 
з’явилися ще за австро-угор-
ських часів, але дбайливо збе-
рігаються й не спотворюються 
сучасними витворами кам’яного 
зодчества у 18-20 поверхів. Для 
цього виділяються спальні ра-
йони на околиці (в тому числі й 
для торговельно-розважальних 
комплексів). 

Незважаючи на свої екскур-
сійні принади й національний 
колорит (на Буковині прожи-
вають понад 70 національнос-
тей і народностей), Чернівці не 
дуже залюблені вітчизняним 
туристом, на відміну від більш 

«розкрученого» Львова. І це ди-
вує, оскільки за п’ять днів пере-
бування у Чернівцях відбулося 
мінімум три свята – День ви-
шиванки (започаткований, до 
речі, студентами Чернівецько-
го університету ім. Федькови-
ча), День вуличної музики та 
яскраво-колоритне святкуван-
ня річниці відкриття україн-
сько-румунського центру. Тому 
туристам ще належить гідно 
оцінити Чернівці, а чернівча-
нам та їхній владі – зробити все, 
аби мандрівникам там було за-
тишно й пізнавально.

У серці міста на головному 
владному місці – ратуші – ма-
йорить гасло: «Спільними зу-
силлями», і це дуже характе-
ризує все соціально-політичне 
життя Чернівців. Активісти 
кажуть, що їхнє життя змінила 
Революція гідності, оскільки 
кожен взяв на себе відповідаль-
ність за своє місто, свою вули-
цю і безпечно-комфортне жит-
тя у ньому. 

Як сказав представник ко-
мітету виборців Ігор Баб’як, 
Чернівці не завжди мали такий 
милий і ошатний вигляд як за-
раз. Після розвалу Радянсько-
го Союзу, це було промислове 
місто (!), де діяло чотири вій-
ськових заводи, саме місто за-
мість вишуканої бруківки було 
закатане в асфальт. І потрібен 
був час, багато зусиль, аби міс-
то стало таким, як є. Й схоже, 
це непогано вдається тим, з 
ким доводилося спілкуватися –     

координатором проекту Тара-
сом Прокопом, громадськими 
активістами: Артемом Жуком, 
Наталкою Шадною. Вони до-
водили, що співпраця з владою 
розпочинається із реалізації 
власних проектів. Зокрема, Ар-
тем Жук, займається не лише 
впровадженням велопарковок у 
місті, а й відвойовуванням жит-
тєвого простору у парковщиків 
авто. У центрі міста стоїть тро-
хи дивна, але напрочуд корисна 
конструкція, біля якої можна не 
лише припаркувати велосипед, 
а й зручно посидіти й відпочити 
в оазі квітів та вечірніх лампо-
чок навкруг. 

Чим же можуть поділити-
ся славні Чернівці, скажімо, з 
Бояркою, і який досвід цього 
самобутнього міста може бути 
нам корисний? Передусім, це 
відкритість. Чернівецький місь-
кий голова Олексій Каспрук, 
активний блогер, взаємодіє 
зі своїми виборцями із впро-
вадженням нових технологій. 
Сервіс електронних петицій 
з’явився у Чернівцях вже дав-
но, на сесії міськради розгля-
нуто вже понад 70 петицій. Та-
кож Чернівці були піонерами у 
приєднанні до систем ProZorro 
та Е-дата, розробленні та при-
йнятті Статуту територіальної 
громади та запровадженні бюд-
жету участі – 1% бюджету (це 
близько 7 млн. грн.) йде на ре-
алізацію колективних ініціатив 
громадян. 

Вирішуються нагальні проб-
леми міста й через залучення 
коштів іноземних інвесторів. 
На  підтримку проекту рекон-
струкції системи водопоста-
чання та водовідведення було 
отримано фінансування під 
державні гарантії від німець-
кого банку у сумі 17 млн. євро. 
Вирішено й питання з поста-
чанням гарячої води – у кожній 
квартирі, де немає газових ко-
лонок, встановлено електричні 
бойлери. Триває процес термо-
модернізації шкіл. 

Однак повноцінне жит-
тя міста неможливе без 
об’єднання зусиль влади й 
громади. У місті під час рекон-

струкції вулиць враховуються 
інтереси велосипедистів, людей 
з обмеженими потребами. Це 
відбувається у першу чергу че-
рез активність не номінальної 
ради громадських організацій 
при виконавчому комітеті, яка 
веде активний діалог з владою і 
вносить на розгляд свої пропо-
зиції щодо різноманітного жит-
тя міста. Активними учасни-
ками процесу є й місцеві ЗМІ, 
зокрема, канал ТВА та газета 
«Молодий буковинець», які нам 
вдалося відвідати у межах щіль-
ного графіку візиту. Побувавши 
у телестудіях, де виходять рей-
тингові політичні та розважаль-
ні шоу, та редакційних коридо-
рах, можна констатувати, що 
мас-медіа не ворог і критикан 
влади, а її партнер і барометр 
суспільних настроїв.

У місті проводиться безліч 
фестивалів культурного, освітньо-
го, спортивного напрямку. Літе-
ратурний фестиваль MERIDIAN 
CZERNOWITZ – проект черні-
вецької обласної громадської 
організації «Культурний капі-
тал» став, без перебільшення, 
феноменом не лише на укра-
їнській, а й європейській мапі 
культурологічного простору. 
Учасники фестивалю – поети, 
музиканти та митці з Німеччи-
ни, Австрії, Швейцарії, Мол-
дови, України, Росії, Польщі, 
Румунії, Ізраїлю, Франції, Ве-
ликобританії та США. Вибра-
ні твори авторів – учасників 
фестивалю – щороку виходять 
окремою поетичною збіркою 
мовами оригіналу та в перекла-
дах. Фестиваль є також плат-
формою для презентації укра-
їнських поетів та письменників 
на літературних форумах Євро-
пи та світу.

Не стоїть на місці й життя 
у територіальних громадах об-
ласті. Відбувся візит журна-
лістів до Глибоцької селищної 
об’єднаної територіальної гро-
мади. Селищний голова Григо-
рій Ванзуряк розповів, що в Гли-
боцькому районі об’єдналися 4 
громади – Глибоцька селищна, 
Михайлівська, Волоцька та Ва-
лякузьминська сільські грома-

ди. Після об’єднання було утво-
рено 2 спроможні об’єднані 
територіальні громади, що дало 
можливість збільшити бюджет 
Глибоцької об’єднаної грома-
ди. Якщо до об’єднання бюд-
жет Глибоцької селищної ради 
складав 8 872,5 тис. грн., бюд-
жет Михайлівської сільської 
ради  – 215,5 тис. грн., то після 
об’єднання бюджет Глибоць-
кої об’єднаної громади на 2016 
рік становить 15 342,5 тис. грн. 
без врахування міжбюджетних 
трансфертів. Крім цього, лише 
за рахунок коштів субвенції для 
розвитку об’єднаних терито-
ріальних громад бюджет збіль-
шився на 1 744,8 тис. грн. Також 
збільшилися надходження до 
бюджету за рахунок податку на до-
ходи фізичних осіб (60 %) – більше 
коштів цього податку залишається 
на потреби громади – ремонт ко-
мунальних закладів, освітлення 
вулиць тощо.

У селищі функціонує чотири 
освітні заклади, зокрема, Гли-
боцький ліцей, який входить до 
100 найкращих закладів Укра-
їни, де учням дають прекрасні 
знання, які вони підтверджу-
ють численними нагородами та 
призами на олімпіадах. Також 
діє ЦНАП (Центр надання ад-
міністративних послуг), Центр 
сімейної медицини. 

У сусідньому селі Михай-
лівка познайомилися зі ста-
ростою – тридцятирічним 
чоловіком, демобілізованим 
учасником АТО Валентином 
Москалюком, за якого виборці 
віддали 98 % голосів. Побували 
на будівництві, яке фінансує 
представництво ООН, – бу-
динку, де зовсім скоро будуть 
надані квартири сім’ям пере-
селенців і двом учасникам АТО 
(кошти виділила обласна рада). 
Незабаром у об’єднаної грома-
ди з’явиться своя сироварня.

Чернівці, як і весь самобут-
ній Буковинський край, без-
умовно цікаві, й до кінця не-
звідані пересічним українцем, 
але їх позитивний досвід варто 
переймати й боярчанам. 

Ольга Городня

Києво-Святошинський 
РВ ГУ ДСНС України 

у Київській області
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Замовлення 

ГОРОСКОП 
Овен

Ваш емоційний стан дещо пом’якшиться. Дбай-
ливість, милосердя, співчуття і ласка будуть спосте-
рігатися у вчинках, що сприятиме налагодженню зіп-
сованих взаємин в сімейному житті. Завдяки своєму 
терпінню і посидючості ви зумієте добитися добрих 
результатів і поліпшити добробут. 

Телець
Старайтесь занадто не піддаватись емоціям Рід-

ні та близькі люди допоможуть стабілізувати певну 
психологічну неврівноваженість. Вам слід довіритися 
інтуїції і відпустити на волю фантазію, що дозволить 
відкрити для себе перспективи в певних сферах діяль-
ності. Вашу працю буде винагороджено. 

Близнюки
У ці дні вами оволодіє рідкісний спокій, але харак-

терні риси темпераменту все ж дадуть про себе знати. 
Здатність об’єктивно оцінювати ситуацію кудись ви-
парується, але всередині виникне відчуття глибокої 
інтуїції, що значно полегшить вам вирішення побуто-
вих і службових негараздів. 

Рак
У ці дні вам слід проявити розсудливість і мудрість, 

щоб налагодити взаємозв’язок не тільки з дітьми, але і 
партнером, що дозволить по-іншому поглянути на ін-
тимну сторону подружніх взаємин. Бурхлива уява під-
кидатиме вам нові ідеї, які матимуть позитивне продо-
вження у багатьох сферах життя. 

Лев
На трудовій ниві вас чекатимуть нові обов’язки, 

які дозволять в повній мірі розкрити свій творчий хист 
і реалізувати свої творчі ідеї. Можливе отримання пре-
мії і навіть підвищення на посаді. Навіть дуже складні 
і перспективні проекти будуть вам під силу. 

Діва
Можете спокійно планувати туристичну поїздку 

або спільний сімейний відпочинок. Однак не варто за-
бувати про необхідність завершення всіх розпочатих 
справ на службі, бо саме вони не дадуть можливості 
відпочити і розслабитись. Уявлення про спокійне сі-
мейне життя дещо похитнуться. 

Терези
Покращаться взаємини з рідними. Можливі ви-

пробування в особистому житті. Новий період перед-
бачає оновлення думок, почуттів, емоцій і зовнішньо-
го вигляду. На трудовій ниві ви проявите надзвичайні 
дипломатичні здібності, що сприятимуть укладенню 
взаємовигідних угод. 

Скорпіон
Вдалий час, щоб проявити свої найкращі ділові 

та особисті якості і налагодити перспективні зв’язки. 
Відновленню гармонії в родині будуть передувати сер-
йозні з’ясування відносин. Завзятість і наполегливість 
допоможуть виправдати надії керівництва і впритул 
наблизитись до своєї заповітної мети.

Стрілець
Висока ймовірність надолужити упущені можли-

вості в особистому житті: склеїти зруйновані відно-
сини, повернутися в сім’ю і знайти взаєморозуміння 
з колись близькими людьми. Тримайтеся «золотої 
середини», щоб уникнути конфліктів та збалансувати 
фінансове становище.

Козеріг
Зорі дарують можливість завоювати втрачену ра-

ніше довіру. У подружніх стосунках на перший план 
вийде інтимне життя, оскільки в попередній період 
партнери відчували прохолоду по відношенню один 
до одного. Прагнення відновити гармонію в сім’ї і в 
професійній сфері буде винагороджено.

Водолій
Зростає потреба в спілкуванні з родичами та близь-

кими людьми та прагнення до гармонізації відносин. 
Водолії, які звикли в усьому підкорятися своєму парт-
нерові, раптово усвідомлять допущені помилки і зумі-
ють врівноважити сили в особистих відносинах.

Риби
Період спокійний і розмірений у плані професій-

ної діяльності. На перший план вийдуть сімейні відно-
сини. Особисте життя буде протікати в гармонійному 
руслі, у родині встановитися взаємна довіра, що буде 
сприяти стрімкому особистісному зростанню Риб.

РЕКЛАМА

Риштування
будівельне, 
вишка-тура
Продаж-оренда 
від виробника

тел.: (097) 882-55-98

Сезон грибів розпочався. 
Для декого — дуже успішно. 
Приміром, 7 червня в нашому 
боярському лісі було знайдено 
білий гриб вагою 850 грамів!

ГРИБ-ВЕЛЕТЕНЬ З БОЯРСЬКОГО ЛІСУ 
або ОЦЕ ТАК ТРОФЕЙ!

Ранок 7 червня для ре-
дакції газети «Боярка-ін-
форм» розпочався з не-
звичайного візиту: до нас 
завітав боярчанин Андрій 

Акулов зі своїм лісовим 
трофеєм в руках:

«Ось погляньте – білий, 
850 грам! Не червивий, 
щой-но з лісу!» – сяяв по-
смішкою наш гість. Такі 
гриби водяться у бояр-
ському лісі, неподалік 
Забір’я, – не вдаючись до 
конкретики розповідає 
Андрій Пет-рович. – Про-
сто біля дороги! І він — не 
один. Бабки, маслюки, 
червоноголовці й десяток 
білих на додачу. Майже ві-
дерце набрав».

За словами нашого гостя, 
він надає перевагу сушінню 
своїх трофеїв перед іншими 
видами консервування. Ко-
ристується електросушаркою. 

Андрій Акулов — досвід-
чений грибник, тож радить 
усім землякам, щоб не отру-
їтися грибами, не брати того, 
чого не знаєте.

НАЙНИЖЧІ ЦІНИ В БОЯРЦІ
15 ЧЕРВНЯ З 9:00 ДО 16:00

ОРДЕНА, МЕДАЛІ, 
ФОТОАПАРАТИ, 

ГОДИННИКИ У ЖОВТОМУ КОРПУСІ
 м.БОЯРКА, 

вул. Б. ХМЕАЬНИЦЬКОГО, б9

(044) 209-92-53, 
(067) 823-29-06

ДУЖЕ ДОРОГО 
КУПУЄМО ВОЛОССЯ

перукарня 
«ПАН ТА ПАНІ»

Боярський НВК «Гімназія – ЗОШ І ст.» 
(м. Боярка, вул. Сєдова, 7)

Концерт 
«День пам’яті друга», 

присвячений Руслану Горобцю

АНОНС


