№13 (320) 23 червня 2017

ВІЗЬМІТЬ УЧАСТЬ У ВИРІШЕННІ,
КУДИ СПРЯМУВАТИ ПІВМІЛЬЙОНА ГРИВЕНЬ

Впровадження електронної
демократії відкриває перед нами
нові цікаві можливості, спрощує
взаємодію влади та громади,
пришвидшує позитивні зміни в
нашому місті.
Цього року у місті Боярка
успішно впроваджено Бюджет
участі. Ця програма дозволяє кожному містянину взяти
участь у розподілі частини бюджетних коштів, долучитися до
вирішення, куди їх спрямувати.

Механізм бюджету участі зародився у місті Порту-Алегрі (Бразилія) 1989 року, а сьогодні реалізується в багатьох містах світу.
Україна також активно використовує цей механізм для втілення
громадських ініціатив за рахунок
міського бюджету. Ми пишаємось,
що Боярка знаходиться в числі
перших 20-ти міст України, де
впроваджено Бюджет участі.
Півмільйона гривень чекають на використання. Старт
програми більш ніж успішний:
було подано 15 проектів на загальну суму 1 714 992 грн. Нині
триває вивчення проектів експертною радою: попередній
розгляд, аналіз проектів з точки зору реальності виконання, відсутність протиріч між
проектами та вже прийнятими
програмами Боярської міської
ради, – ці питання знаходяться
в компетенції ради.
А переможців визначить
сама громада. Голосуйте! З 1-го
до 31 липня 2017 року триватиме голосування за проекти
Бюджету участі.

Участь у голосуванні можуть взяти всі жителі Боярки
віком від 16 років. Ви можете
проголосувати в офіційному
пункті голосування за адресою: вул. Білогородська 13,
кабінет № 14, відділ інформаційно-аналітичного забезпечення. При собі необхідно
мати документ (паспорт, студентський квиток, довідку
про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи тощо),
що засвідчує ваше перебування, навчання, службу на території міста Боярка.
Щоб проголосувати он-лайн,
заходьте на офіційну сторінку
Бюджету участі gb.mistoboyarka.
gov.ua та вирішуйте, який саме
проект заслуговує на реалізацію
у нашому місті.
Процес голосування досить простий: шляхом заповнення відповідної електронної форми. Ви можете
авторизуватися через офіційний веб-сайт Боярської міської ради за допомогою «BankID» або шляхом відправлення

до електронної системи сканованого документа, що посвідчує особу.
Ми чекаємо на ваші голоси
та активну участь у демократичних процесах Боярки.
Увага: ви можете віддати голос за кілька проектів, які вам
сподобались.
Нагадуємо, що втілювати
проекти в життя буде виконавчий комітет Боярської міської
ради.
Автор проекту зобов’язаний
ознайомитися з процесом реалізації, здійснювати громад-

ський контроль за ходом робіт
та досягненням очікуваних результатів.
Авторів проектів ми закликаємо просувати свої ідеї та активно агітувати громаду Боярки
підтримати ваш проект. Доведіть, що саме ваша ідея заслуговує бюджетного фінансування!
Підтримайте цікаві починання нашого міста!
Ольга Кириленко,
головний спеціаліст відділу
інформаційно-аналітичного
забезпечення

ПРІОРИТЕТ
БОЯРСЬКИМ ДІТЯМ
Вже другий рік поспіль прийом документів до комунальних ДНЗ відбувається у Боярській міській раді. Цього року дитину можна
було записати до дитячого садка, подавши
необхідні документи із січня до 1 червня.
Про те, як відбувалось зарахування до ДНЗ дітей, зареєстрованих
у Боярці, та тих, хто не проживає у
нашому місті, розповідає заступник
міського голови Тетяна Кочкова:
«Прийом документів до дошкільних закладів міста Боярка завершено.
Вже відбулись засідання комісії, було
розглянуто заяви батьків і готуються до видачі направлення до міських
ДНЗ. Зрозуміло, що першочергово
розглядались заяви від жителів Боярки. Але були заяви і від жителів сусідніх населених пунктів: Малютянки,
Тарасівки, Білогородки, Крюківщини, Софіївської Борщагівки.
Хочу наголосити, що заяви від жителів інших населених пунктів будуть
розглянуті лише восени – після того, як
до дитсадків прийдуть усі боярські діти.
Як показала минулорічна практика, до дитсадків приходить менше
дітей ніж надходить заяв.
До речі, цього року влітку черговий дитсадок – «Іскорка». Вже надійшло дуже багато заяв від батьків.
Тож «Іскорка», вочевидь, працюватиме в напруженому режимі».
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КП «БГВУЖКГ» ПОВІДОМЛЯЄ
У червні 2017 року до аварійно-диспетчерської служби від
мешканців надійшло заявок:
аварійні роботи – 54
ліфтове господарство – 77
електрогосподарство – 47
вуличне освітлення – 18
вивіз ТВП – 59.

Працівниками
виробничих
дільниць:
• своєчасно виконані роботи з
усунення аварійних ситуацій, в т. ч.:
проведено заміну аварійної
ділянки мережі водопостачання та водовідведення житлового будинку по вул. Гоголя, 78;

заміна труб каналізації будинку
по вул. Білогородській, 23, п. 3;
• продовжуються роботи
з підготовки обладнання котелень «Космос», «Новозбудована» до роботи в зимовий
період 2017-2018 рр.; проведено заміну аварійної ділянки
мережі теплопостачання будинку по вул. Молодіжній, 65,
п. 2; замінено каналізаційну
мережу в підвальному приміщенні будинку по вул. Білогородській, 134-а;
• проведено ремонт ввіднорозподільних щитів електропостачання
будинків:
по вул. Чернишевського, 2;
Сєдова, 9; Жуковського, 3;
Б. Хмельницького, 70;
Підрядними організаціями:
• тривають роботи з ремонту тротуарів по вул. Білогород-

Виконуються підготовчі роботи з асфальтування
вул. Б. Хмельницького від вул. Сагайдачного до вул. Соборності.
ській, Незалежності, Б. Хмельницького;
• закінчено асфальтування
вул. Коновальця, пров.Сахалінського;
Дільницею благоустрою:
• покошена трава біля Бояр-

ської ЗОШ № 3, прибудинкова
територія окремих будинків, роботи тривають;
• забезпечено проведення
заходів щодо святкування Дня
молоді в парку ім. Шевченка.

ФОТОФАКТ
По вул. Білогородській замінено 1 км бордюрів.

22 червня в парку Перемоги відбувся
мітинг-реквієм
до Дня Скорботи і
вшанування пам’яті
жертв війни в Україні. Учасники церемонії вшанували
пам'ять
загиблих
Хвилиною мовчання
та поклали квіти до
обеліску Слави.

КП «Боярка-Водоканал» повідомляє

ФОТОФАКТ

У квітні-травні 2017 року
працівниками відділу збуту КП
«Боярка-Водоканал» було проведено роботу з боржниками:
їм було вручено акти-попередження про необхідність погашення боргу за водопостачання
та водовідведення.
Після майже двомісячного
Спільно з підрядною організацією проведена робота з терміну, з дня вручення приблагоустрою території сміттєвого майданчика писів, КП «Боярка-Водоканал»
розпочав роботу з обмеження
по вул. Соборності, 53-а (тверде покриття). боржників від мережі водопостачання та водовідведення.
Згідно з Порядком відключення споживачів від мереж водопостачання та водовідведен-

ня, затвердженого рішенням
22 сесії Боярської міської ради
VІІ скликання від 06.12.2016 р.
№ 22/651, споживач може бути
відключений від мереж у таких
випадках:
• за наявності боргів за два і
більше місяці;
• при відмові абонента укласти договір на водопостачання та
водовідведення;
• при виявленні аварійного
витоку на мережі споживача;
• у разі виявлень незаконних
підключень;
• за власним бажанням споживача.

Попереджаємо, що підключення до системи водопостачання та водовідведення після
сплати боргу відбувається на
платній основі.
Найкритичніша ситуація із
заборгованістю існує в будинках
по вул.: Соборності, 53, Гоголя,
58, Білогородській, 25, Білогородській, 17, Лінійній, 28, Лінійній, 30 та Білогородській, 45.
Тому КП «Боярка-Водоканал» просить мешканців м. Боярка вчасно сплачувати за спожиті
послуги та не допускати виникнення заборгованості за водопостачання та водовідведення.

ВІТАННЯ З ПРОФЕСІЙНИМ СВЯТОМ

Сердечні привітання з професійним святом 15 червня приймали люди в білих халатах – працівники закладів охорони здоров’я.

Секретар Боярської міської ради Олексій Скринник з
привітаннями відвідав Київський обласний протитуберкульозний диспансер. Таку
Боярський міський голова ж почесну місію виконав
Олександр Зарубін завітав до КЗ перший заступник міського
КОР «Київська обласна дитяча голови Валерій Шульга, який
лікарня», де побажав всім меди- привітав колектив Києвокам здоров’я, покращення умов Святошинської ЦРЛ.
праці та зростання добробуту.
Кращих працівників колек-

20 червня заасфальтовано ще дві вулиці, які ніколи за час свого
існування про асфальт навіть мріяти не могли! Це – весь провулок Сахалінський (від «Корчагінця» до Хрещатика) та частина вулиці Газової
(теж до її перетину з Хрещатиком)!
Не вірячи своїм очам, жителі приватного сектора виходили зі
своїх дворів, збиралися на перехрестях, жваво обговорювали факт
здійснення своєї давньої мрії.

МАРШРУТ ПОДОВЖЕНО
З 13 червня 2017 року маршрут № 825 (м. Боярка, залізнична станція) – м. Київ (ст. М «Палац «Україна») подовжено до
ст. М «Вокзальна» (вокзал «Центральний» залізничної станції
«Київ-Пасажирський»).
Інтервал руху: 7-10 хвилин.
Час роботи з Боярки: 5:00 – 22:30, з Києва: 6:00 – 00:00.
Від «Палацу «Україна» рух по вул. Велика Васильківська –
вул. Саксаганського – вул. Льва Толстого – ст. М «Вокзальна».
Від вокзалу: вул. Жилянська – вул. Антоновича і далі без змін.
Вартість проїзду з Боярки до М «Олімпійська» – 15 грн., до
М «Вокзальна» – 16 грн.

тивів було нагороджено подяками міського голови.
А на медиків Центральної
районної лікарні чекав ще й
приємний сюрприз – прекрасний концерт народного
аматорського хору «Надія» під
керівництвом Анатолія Пузиря. Лікарі із задоволенням підспівували та усміхалися, коли
слухали гуморески та вірші.

ХОЧЕШ КИНУТИ КУРИТИ – ПОДЗВОНИ

В Україні запустили професійний сервіс з надання допомоги
тим, хто хоче кинути курити. Сервіс складається з «гарячої» телефонної лінії та веб-сайту. «Гаряча»
телефонна лінія 0-800-50-55-60
безкоштовна для дзвінків зі стаціонарних та мобільних телефонів на території України.

На
веб-сайті
www.
stopsmoking.org.ua розміщено
інформацію, як відмовитися від куріння. Також на сайті
можна отримати консультацію,
поставивши запитання через
онлайн-чат або надіслати запит
через електронну пошту. Сервіс
працює з понеділка до п’ятниці
з 9:00 до 15:00.
За результатами загальноукраїнського опитування кур-

ців, проведеного Київським
міжнародним інститутом соціології у вересні-жовтні минулого
року, 77 % українських курців
вважають створення сервісу з
надання допомоги у припиненні куріння потрібним. 70 %
українських курців вже робили
хоча б одну серйозну спробу
кинути курити і ще приблизно
стільки ж хочуть кинути курити.
На жаль, відсоток тих, хто досягає успіху, не дуже великий.
За даними Глобального опитування дорослих щодо вживання тютюну (GATS) 2010 р.,
40,5 % курців пробували кинути
курити, однак лише 6,7 % змогли це зробити.
Відмова від куріння має позитивне значення як для самого
курця, так і для суспільства зага-

лом. Покращення здоров’я свого та своїх рідних, заощадження
коштів, турбота про тих, хто
оточує – ось далеко неповний
перелік переваг, які отримує кожен курець після того, як кинув
курити. Держава ж отримує переваги у вигляді заощаджень на
лікування хвороб, викликаних
курінням, та кращу продуктивність праці своїх громадян.
Нагадаємо, що тютюн містить нікотин – наркотик, що
викликає залежність, подібно
до героїну і кокаїну. Більшість
споживачів тютюну мають залежність від нікотину та їм
складно самостійно припинити
куріння. Основною функцією
куріння сигарет є швидка доставка дози нікотину в мозок.
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З турботою про тих,
хто її потребує

13 червня санаторій «Барвінок» відвідали представники Національного корпусу Києво-Святошинського району, ГО «Валькірія»,
ВО «Свобода», політичної партії
«Самі за себе», боярські патріотиактивісти та заступник міського
голови Боярки Тетяна Кочкова.
Ініціаторами та головними організаторами цієї поїздки за підтримки Боярської міської ради
стали Тетяна Мірзаєва, Ігор Бердников та Костянтин Ващенко.

Як розповів Костянтин
Ващенко – автор ідеї цих зустрічей – це вже третя поїздка
представників Національного
Корпусу
Києво-Святошинського району до санаторію
«Барвінок», в якому оздоровлюється понад сто дітей з різних областей України, багато
із малозабезпечених родин
та «неблагополучних». Діти
тут лікуються і відпочивають
кілька місяців. «І вони дійсно потребують нашої уваги, – впевнено говорить мій
співрозмовник. – Адже це не
зовсім звичайні діти. З одного
боку – довірливі і навіть наївні, готові слухати та вчитися,
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РЕФОРМА, ЩО ВІДНОВЛЮЄ СОЦІАЛЬНУ
СПРАВЕДЛИВІСТЬ Й ЛІКВІДОВУЄ ЗРІВНЯЛІВКУ

але при цьому дуже сильні. Бо
у більшості з них життя безтурСаме так прокоментував ми, а цілком конкретним тіньоботним не назвеш».
майбутню пенсійну реформу вим бізнесом, що залишає своКожна така поїздка потребує Прем’єр-міністр України Володи- їх працюючих, фактично, без
ретельної підготовки. Складо- мир Гройсман на зустрічі з пред- майбутньої пенсії.
ва, так би мовити, «предмет- ставниками регіональтних ЗМІ,
«Пенсія – це трудове надна» – різноманітні смаколики аби донести їм із перших вуст бання, і не потрібно розглядати
і багато-багато свіжих фруктів. суть свого реформування. І хоча її як матеріальну допомогу», –
Складова духовна – цікава й законопроект про нову пенсійну наголосив Гройсман.
патріотична програма. Та був ще реформу ще не розглядався парА
як
бути
нинішнім
один, надзвичайно важливий ас- ламентом, а лише Національною 35-45-50-літнім?
пект заходу. Як і попередні, цей радою реформ, яка підтримала
Відповідно до закону про ють страховий стаж від 15 до 25
візит був наповнений щирим ду- урядовий проект, прем’єр пере- пенсійне забезпечення, для років, вже зможуть отримувати
шевним теплом, розмовами про конаний, якщо все залишити на чоловіків (при стажі роботи не пенсію за віком. Коли ж і такожиття та мріями про майбутнє.
своїх місцях, то через 3-5 років менше 25 років) вихід на пен- го стажу не буде, вони зможуть
Організатори заходу подба- Пенсійний фонд буде абсолют- сію можливий з 60 років і з 55 отримувати соціальну допомоли про патріотичне виховання ним банкрутом. І В. Гройсман років – для жінок (при стажі гу, розмір якої буде залежати
юних. Саме тому Марина Мір- цього ніяк не може допустити.
від доходів сім'ї. Також у пророботи не менше 20 років).
заєва в цікавій ігровій формі
Головні положення пенсій- екті передбачено, що з 1 січня
провела історичний лекторій,
Чого ж варто чекати від пен- ної реформи полягають у тому, 2018 року скасовується право
а лідер гурту «Широкий лан» сійних змін пенсіонерам тепе- що з 2018 року пенсія за віком на призначення пенсії за вислуСвятослав Бойко виконав цикл рішнім та майбутнім?
для 60-річних призначатиметь- гу років для працівників освіти,
тематичних пісень, головними
За словами прем’єра, ни- ся за наявності у них страхового охорони здоров'я, соціального
героями яких були героїчні сто- нішні пенсіонери (близько 9 стажу не менше 25 років, протя- захисту та інших, крім військорінки українського минулого та млн з 12-ти) вже у жовтні отри- гом яких вони платили ЄСВ до вослужбовців.
знакові особистості нашої істо- мають підвищені пенсії за раху- Пенсійного фонду. Далі ж кожРазом з тим глава українрії: Святослав Хоробрий, коза- нок їх осучаснення. З 1 жовтня ні 12 місяців вимога до розміру ського уряду переконаний, що
ки, Симон Петлюра і, звісно ж, мінімальна пенсія зросте до страхового стажу буде збіль- із впровадженням пенсійних
Українська Повстанська Армія. 1373 грн. Для тих пенсіонерів, шуватися на рік, і в 2028 році, змін Уряд продовжуватиме
Організатори сподіваються, які вже на пенсії, і для тих, хто щоб отримати пенсію за віком, курс на економічне зміцнення
що кожну наступну зустріч діти готується найближчим часом необхідно буде мати 35 років країни через запуск програм
чекатимуть з нетерпінням.
поповнити їхні ряди, буде вве- страхового стажу.
підтримки промисловості, виРадіслав Кокодзей дено коефіцієнт обрахування
Якщо після досягнення 60 роблення національного пропенсій, який майже втричі біль- років не буде трудового стажу, дукту та завоювання нових ринший за сьогоднішній. Якщо ра- то майбутній пенсіонер може ків для українського експорту.
ніше він був 1197 грн, то зараз або допрацювати необхідну «Середня зарплата по країні до
планується – 3674 грн.
кількість років, або купити від- кінця року перевищить 7 тисяч
Є добра новина для пра- сутній стаж для призначення гривень», – переконаний Воцюючих пенсіонерів і людей з пенсії у віці від 60 до 63 років. лодимир Гройсман. При цьому
гумі на відкритій території та великим трудовим стажем. Не- Після 63-х років пенсія за ві- він підкреслив, що ключовою
існує загроза розповсюдження- забаром буде скасовано опо- ком і для чоловіків, і для жінок передумовою росту стане стивогню на два поруч розташова- даткування їхніх пенсій та від- буде призначатися за наявності мулювання створення нових
ні приватні гаражі, в одному з будеться перерахунок відносно страхового стажу тривалістю робочих місць через розгортаняких знаходився автомобіль.
відпрацьованих років. Уряд від 15 до 25 років. І, почина- ня інфраструктурних проектів,
Пожежу було локалізовано планує позбутися тієї неспра- ючи з наступного року, кожні підтримку промисловості та
о 23:12 та повністю ліквідовано ведливої зрівнялівки, яка іс- 12 місяців вимога до кількості збільшення можливостей регіо 23:55. Внаслідок загорання нує нині, коли пенсія фактич- страхового стажу в даному ви- онів. Програми підтримки вже
вогнем знищено автомобільну но однакова у всіх, незалежно падку буде збільшуватися на рік працюють в агросекторі, фаргуму. Пошкоджено внутрішнє від трудового стажу та розміру до досягнення в 2028 році 25-35 макології, машинобудуванні, а
та зовнішнє оздоблення стін зарплат.
років страхового стажу. Якщо і найближчим часом уряд преддвох гаражів.
Наскільки це вийде, покаже в такому випадку стажу не ви- ставить проект закону, який
До гасіння пожежі залуча- найближчий час. А поки ж гла- стачить – знову ж таки допра- дозволить провести швидку молися 3 одиниці техніки, 12 ряту- ва уряду слово «справедливість» цювати або докупити.
дернізацію та переоснащення
вальників. Причина виникнен- бере на щит своїх реформ і йде
А ось після 65 років, почина- підприємств.
ня пожежі встановлюється.
боротися не з уявними вітряка- ючи з 2019 року, особи, які маОльга Городня

ЛІКВІДОВАНО ЗАГОРАННЯ
СМІТТЯ ПОБЛИЗУ ГАРАЖІВ
16 червня о 22:47 до оперативно-диспетчерської
служби
Києво-Святошинського району
надійшло повідомлення про загорання сміття поблизу гаражів
в місті Боярка на вулиці Магістральній. На місце виклику направлено чергові караули 33-ї
Державної пожежно-рятувальної
частини, 51-го Державного пожежно-рятувального поста м. Боярка та 34-ї Державної пожежнорятувальної частини м. Вишневе.
Після прибуття на місце виклику встановлено, що загорання виникло в автомобільній

Вишневський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги консультує:

АЛІМЕНТИ НА ДИТИНУ У 2017 РОЦІ: РОЗМІР І ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ

Шлюб розірвано, діти «поділені» і хтось із подружжя виплачує
аліменти. Сумна, але вже досить
звична історія.
Який розмір і порядок нарахування аліментів в Україні в
2017 році? Чого чекати мамам або
татам у зв’язку з внесеними до закону «про аліменти» змінами?
За законом
Аліменти – це фіксовані в законному (або судовому) порядку
грошові суми, які платить один
з батьків іншому для утримання
та виховання дітей. Відповідно
до закону і Сімейного кодексу,
виплати «дитячих грошей» здійснюються незалежно від того, чи
перебувають батьки у шлюбі.
Один з батьків, який проживає окремо від дітей і не бере
участі в їх вихованні, не звільняється від обов’язку утримувати
нащадків, навіть якщо він відмовився від дітей на користь держави. Батько або мати навіть за
відсутності офіційного працевлаштування не звільняються від
обов’язку виплачувати аліменти.

Стягнути аліменти в судовому порядку можуть двома способами:
у твердій грошовій сумі з
можливістю індексації;
сума, виходячи з частки (%)
від заробітку (доходу) матері/
батька дитини.
Скільки у відсотках
Загальний розмір виплати аліментів розраховується у відсотках
у співвідношенні з розміром доходів того, хто аліменти платить:
на утримання однієї дитини –
20 % від загальної суми отриманих
протягом місяця доходів, або заробітків іншого виду;
на утримання двох дітей –
не менше 33 %;
утримання трьох, або більше дітей – не більше 50 % від
загальної суми заробітку.
У твердій сумі
Однак буває неможливо
обчислити відсоток заробітку,
якщо батько отримує зарплату
неофіційно. Для таких випадків аліменти на дітей в Україні
в 2017 році можуть стягуватися
у твердій грошовій сумі:

для отримання таких алі- шому читанні ще 19.10.2016,
ментів необхідно надати докази збільшується
мінімальний
того, що утримання дитини ви- розмір аліментів з 30 до 50 %
магає наявності певної кількос- прожиткового мінімуму:
ті грошових коштів;
з 1 травня до 30 листопада на
аліменти у фіксованій сумі дітей віком до 6 років 713 грн., з
виплачують приватні підпри- 6 до 18 років – 888,5 грн.
ємці, заробіток яких істотно ваЗ 1 грудня на дітей віком до 6
ріюється;
років – 746 грн., з 6 до 18 років –
у твердій сумі стягуються 930 грн.
аліменти на дитину, якщо батьПрожитковий мінімум на
ко не має постійного джерела дитину в 2017 році становить:
доходу;
для дітей віком до 6 років – з
якщо дитина потребує ліку- 01 травня дo 30 листопада –
вання або йому потрібні кошти 1 426 грн.,
на навчання;
з 01 грудня – 1 492 грн.; для
аліменти у твердій сумі ви- дітей віком від 6 до 18 років – з
плачуються мамі дитини віком 01 січня 2017 дo 30 квітня – 1 689
менше трьох років, бо у матері грн., з 01 травня дo 30 листопада –
немає можливості для офіцій- 1 777 грн., з 01 грудня – 1 860 грн.
ного працевлаштування.
Збільшення суми аліментів
Мінімальний розмір аліментів
Згідно зі змінами до закону,
за новим законом
розмір аліментів на дитину в
За
проектом
Закону Україні в 2017 році може зміню№ 4928 «Про внесення змін ватися у таких випадках:
до деяких законодавчих акнеобхідність в додатковому
тів щодо поліпшення захис- навчанні дитини (дітей);
ту права дитини на належне
хвороба дитини, необхідність
утримання», прийнятого Вер- платних медичних процедур;
ховною Радою України в перпри сильній інфляції в країні;

при зміні у платника місця
роботи або збільшення розміру
доходів;
за наявності інших обставин, що вимагають збільшення
фінансів на утримання дитини.
Новий порядок виплат
Зміни в законі спрощують
прийняття судового рішення
про стягнення аліментів:
батько, з яким проживає дитина, може сам визначати спосіб
стягнення аліментів (у відсотках
або у твердій сумі); він має право отримувати в порядку спрощеного судочинства аліменти в
розмірі на одну дитину – 1/4, на
двох дітей – 1/3, на трьох і більше дітей – 1/2 заробітку (доходу)
платника аліментів (сума аліментів не може перевищувати 10
прожиткових мінімумів).
Аліменти будуть вважатися
власністю дитини, а той, хто
отримує аліменти на дитину,
звільняється від сплати судового збору, від пені (неустойки) за
прострочення сплати аліментів, індексацію і зміни способу
стягнення аліментів.
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БЕЗПЕКА СУСПІЛЬСТВА –
НАЙГОЛОВНІША МЕТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОБАЦІЇ В УКРАЇНІ

Система
покарань,
не
пов’язана із позбавленням волі,
існувала в нашій країні й раніше. Є покарання, пов'язані із забороною займати певні посади
і займатися певною діяльністю,
є покарання у виді громадських
робіт, які полягають у відпрацюванні безоплатних робіт, на
об’єктах, які визначені органами
місцевого самоврядування.
Ці покарання були і до того,
як була впроваджена пробація в
Україні. Але в усьому світі був
інший підхід до альтернативних
покарань. Альтернативне покарання – це лише частина системи пробації. Людина не потрапляла в місця позбавлення волі,
її дійсно залишали у соціумі та
виносили їй вирок.
Відповідно до Закону України «Про пробацію», передбачено три види пробації:
досудова пробація – забезпечення суду інформацією, що
характеризує особу, яка обвинувачується у вчиненні правопорушення, з метою врахування
обставин її життя для прийняття
судом справедливого рішення про міру її відповідальності
(складення досудової доповіді);
наглядова пробація – здійснення наглядових та соціально-виховних заходів: надання
психологічної,
консультатив-

ної та інших видів допомоги,
сприяння працевлаштуванню,
залучення до навчання, участь у
виховних заходах та соціальнокорисній діяльності, проведення індивідуально-профілактичної роботи відносно особи, до
якої застосовується пробація;
пенітенціарна пробація – це
допомога особі, яка готується
до звільнення з місць позбавлення волі у трудовому та побутовому влаштуванні за обраним
нею місцем проживання, госпіталізація до закладів охорони
здоров'я та сприяння в адаптації до життя у суспільстві.
У нас в країні вже впроваджена досудова доповідь, яка
відноситься до досудової пробації. Відтепер пробація починає діяти з моменту отримання
судом матеріалів про злочин
для розгляду. Досудова доповідь – це певний документ,
який повинен складати працівник пробації у співпраці з обвинуваченими та подавати його в
суд для винесення справедливого вироку. Вона складається
на підставі оцінки ризику вчинення повторного правопорушення особою. У всьому світі,
де працює служба апробації, є
науково-визначені сфери життєдіяльності, які мають найбільший вплив на ймовірність
вчинення повторного правопорушення. Це сфера життєдіяльності (освіта, місце проживання, відносини в сім’ї, відносини
з друзями і т.д.), сфера особистісних характеристик, сфера
залежностей. Вчені визначили,
що ці сфери можуть не мати
прямого зв’язку із злочином,
але якщо в цих сферах є проб-

леми, то є велика ймовірність
того, що людина вчинить, з тих
чи інших причин, правопорушення. Працівник пробації робить оцінку цієї ситуації, визначає ці сфери, визначає ризик,
тобто ймовірність. Він бачить,
чи є в цих сферах проблеми та
визначає, які саме ці проблеми.
Працівники пробації – це
особлива категорія персоналу
кримінальної юстиції. Вони можуть мати різну освіту. Щоб було
зрозуміло, у світі їх називають
соціальними юристами. Вони
не юристи лише за освітою, це
юристи, які мають глибокі знання у сфері соціальної роботи. З
іншого боку, це не соціальні працівники, адже вони повинні мати
знання у сфері юриспруденції.
Однією з ознак, про яку
часто згадують, коли говорять
про апробацію, є пробаційні
програми. Пробаційні програми – це спеціальні програми
соціально-психологічного або
психо-корекційного
спрямування, які зобов’язує пройти суд для того, щоб людина
змінила свою поведінку, своє
ставлення до оточуючих, свій
внутрішній світ. В інших країнах світу вже давно вважається
обов’язковим проходження лікувальних програм, пов’язаних
із залежностями від алкоголю
та наркотиків, а також і програм, спрямованих на зміну внутрішнього світу людини, що
має суттєвий вплив на її поведінку. Дані програми почнуть
діяти з 1 січня 2018 року після
затвердження їх у визначеному
законодавством порядку.
Наступний етап – наглядова пробація, яка передбачає

НОВІ АВТО НА ОЗБРОЄННІ ПОЛІЦІЇ

10 червня автопарк КиєвоСвятошинського районного відділу поліції поповнився 5 новенькими патрульними автомобілями.
Унікальні екологічні автомобілі Mitsubishi Outlander для
покращення роботи груп реагування патрульної поліції правоохоронцям передав начальник
ГУ Національної поліції у Київській області Дмитро Ценов.
Також з цією надзвичайно важливою в житті Києво-Святошинського районного відділу
поліції подією правоохоронців
привітали заступник голови
Києво-Святошинської
РДА
Михайло Лєзнік та голова поліційної комісії Київської області
Сергій Гулієв.
Як розповів Дмитро Ценов,
особливістю цих автомобілів є

те, що завдяки встановленому
на них електродвигуні витрати
палива на 100 км зменшуються
до 1,9 літрів порівняно з традиційним патрульним «Жигулем»,
який на 100 км витрачає 10-12 л
пального. Зарядки при автопатрулюванні вистачає на 6 годин
або 800 км руху. Завдяки двом
режимам зарядки ці автомобілі
можуть підзаряджатися від мережі 220 вольт через звичайну
розетку (4 години) або через
силовий кабель. У цьому випадку повна зарядка здійснюється
всього за 30 хв. Швидкість – 200
км/год, крім того ці авто мають
прохідність як по місту, так і по
ґрунтовці чи навіть бездоріжжю
у сільській місцевості.
Для роботи на абсолютно
новому для України автомобілі
потрібно мати спеціальні на-

вички. Тому керувати новими
японськими електрокарами будуть тільки закріплені за ними
патрульні: по два водія на кожне авто. Всі керманичі повторно пройдуть іспити у сервісних
центрах і спеціалізовані тренінги для здобуття додаткових навичок водіння. Навчання щодо
керування цими автомобілями
проведе представник компанії
Mitsubishi.
На Київську область було
виділено 15 таких авто, 5 з яких
передані на баланс Києво-Святошинського районного відділу
поліції в Боярці, який увійшов
до двадцятки кращих райвідділів України. Надалі ж планується планова заміна патрульного
автотранспорту.
Заступник голови КиєвоСвятошинської РДА Михайло
Лєзнік нагородив кращих працівників
Києво-Святошинського районного відділу поліції подяками голови Мирослави
Смірнової та цінними подарунками. Серед нагороджених –
старший уповноважений відділу кримінальної поліції майор
Ірина Луценко, старший слідчий слідчого відділу підполковник Світлана Весела та командир взводу патрульної служби
Олексій Перфілов.
Радіслав Кокодзей

пробаційний нагляд та роботу
із засудженими до покарань,
не пов'язаних із позбавленням
волі, яка полягає в проведенні
оцінки та складенні плану виховної роботи. Це вже впроваджено і починає працювати.
Наразі відпрацьовуються форми і методи моніторингу якості
виконання цих заходів.
Держава витрачає кошти для
того, щоб утримувати за гратами людей, які на сьогоднішній
день не мають ніяких обов’язків.
Така людина може просто нічого не робити, а громадяни зі
своїх податків будуть сплачувати за те, щоб його там утримували. Якщо порівняти вартість утримування в установах
виконання покарань і вартість
утримування при застосуванні пробації, то в європейських
країнах це 1 до 10, а в Україні
це 1 до 20. Тобто, якщо в нашій
державі витрачається 1 000 грн.
на квартал на того, хто відбуває
покарання, альтернативне позбавленню волі, то в місцях позбавлення волі – 20 000 грн. на
квартал, а, можливо, вже й більше. Чи є сенс витрачати гроші
для того, щоб не використати
можливість виправити особу.
Пробація із засудженим йде поруч до того моменту, поки він не
вирішить свої проблеми та поки
не виправиться.
Окремим напрямком у пробації є система роботи з неповнолітніми. Вона йде на крок
вперед. Спільно з канадськими
партнерами за сприяння Міністерства юстиції ще до реформи
пенітенціарної системи розпочато впровадження пробації
щодо неповнолітніх. У цьому

напрямку нині є чи не весь інструментарій, необхідний для
роботи, та всі методики.
Розпочато також створення центрів ювенальної пробації, в яких працівники пробації
працюють з неповнолітніми.
Крім навчальних програм, за
якими вже 2 роки навчаються
діти щодо питань конфліктів із
законом, канадські партнери
створили ще й умови, в яких ці
інструменти працюють. 98 %
неповнолітніх пройшли програми на базі цих центрів та в
подальшому не вчинили повторних злочинів. До 2 % відносяться неповнолітні, які до
моменту завершення пробації
не досягли позитивного результату в проходженні програм.
Основними
завданнями
Центрів є надання послуг комплексної допомоги (психологічних,
соціально-педагогічних,
соціально-медичних,
інформаційних і юридичних послуг
тощо), що сприятиме зниженню рівня рецидиву злочинів,
та якнайшвидшому поверненню неповнолітніх до соціально-прийнятних умов життєдіяльності на благо держави та
громади, своєчасно надавши
комплексну фахову допомогу.
Пробація – не абсолютно
новий революційний шлях, він
довів свою ефективність в усьому світі саме з точки зору безпеки суспільства та попередження
вчинення повторних правопорушень особами, які вже їх вчиняли.
Віктор Гейко,
начальник
Києво-Святошинського
районного відділу з питань
пробації

НА ДОРОГИ ВИТРАТЯТЬ БІЛЬШЕ
На ремонт та будівництво
доріг у Київській області цього року було виділено майже в
шість разів більше коштів, ніж у
2016-му – 2,7 мільярда гривень.
Про це сказав прем'єр-міністр
України Володимир Гройсман,
інспектуючи дорожні роботи на
трасі Київ-Одеса у Київській області, передає Укрінформ.
«По Київщині. Минулий
рік – 600 млн. грн. сукупний
бюджет по дорогах. Цього
року – 2,7 млрд. Тобто майже в
шість разів ми маємо збільшення фінансування», – зазначив
прем'єр-міністр.

В цілому по Україні, за
словами Глави уряду, за рахунок державного та місцевих
бюджетів,
перевиконання
планів по митниці та залучення коштів міжнародних
інвесторів на ремонтні дороги буде направлено понад 30
млрд. грн.
Нагадаємо, Гройсман 30
травня особисто ознайомився
зі станом виконання ремонтних
робіт на автомобільних дорогах.
Після цього він заявив, що Кабмін буде вимагати кримінальної
відповідальності за неякісний
ремонт доріг.

ЦІНИ НА ЗАЛІЗНИЧНІ КВИТКИ
НЕ ПІДВИЩУВАТИМУТЬ
ПАТ «Укрзалізниця» не підвищуватиме найближчим часом
тарифи на пасажирські перевезення. Про це заявив голова
правління Укрзалізниці Войцех
Балчун в інтерв’ю Укрінформу.
«Ми вирішили не піднімати
ціни на квитки завдяки покращенню ефективності роботи
в інших сферах», – наголосив
Балчун.
За його словами, Укрзалізниця пішла навіть далі: знизила
вартість квитків на міжнародних сполученнях, наприклад до
Перемишля чи Холма.
«Промоційні ціни ми зроби-

ли для того, щоб ці транскордонні сполучення стали конкурентними до автобусів, які стоять
на кордоні багато годин», – констатував глава Укрзалізниці. Він
зазначив, що зараз компанія
робить багато, аби розвивати
міжнародні залізничні сполучення. Нині Укрзалізниця поєднує Київ з п'ятьма столицями
наших західних сусідів: Прагою, Братиславою, Будапештом,
Варшавою, Бухарестом. Стартує
потяг Ковель-Холм, а з 15 червня запущено сполучення ЛьвівВарна, який пройде також через
Івано-Франківськ та Чернівці.
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СТО РОКІВ ЖІНОЧОЇ ДОЛІ
9 червня свій сторічний і, звісно ж, свою улюблену
ювілей відсвяткувала бо- роль – Васси Железнової.
ярчанка Любов Тихонівна
Саме в театрі вона поЗапорович. Із сотим днем знайомилася зі своїм майнародження
іменинницю бутнім чоловіком, з яким
привітав міський голова вони грали на одній сцені.
Олександр Зарубін.
1938 року Любов та Микола
одружилися. Хоча чоловік
Того святкового дня з був старший за неї на 13 роювіляркою була майже вся ків, до того ж вважався неродина, а вітальні листівки благонадійним (саме тому й
були розміщені навіть у ліф- був висланий до Плавська з
ті! Нам же вдалося зазирну- Москви), молода родина поти у сімейні фотоальбоми, за чувалася дійсно щасливою.
якими можна вивчати істоУ 1943 році в родині Зарію цілої епохи. Але біогра- порович народилася донечфія самої ювілярки не менш ка Алла. Та незадовго до її
цікава.
народження, батька забрали
Народилася Любов Тихо- енкаведисти, і родина його
нівна у м. Плавськ Тульської більше ніколи не бачила.
області в 1917 році. Була
«Ми до цього часу навіть
наймолодшою донькою у не знаємо, де він похова-

великій дружній родині, в
якій, крім неї, виховувалося
ще шестеро братів.
Ще в школі захопилася
самодіяльністю: гарно співала, грала на гітарі, була
активною учасницею шкільних театралізованих свят. І
хоч після закінчення школи
вирішила йти працювати,
захоплення творчістю, зокрема, театром продовжувало жити в душі дівчини і
розквітло яскравою квіткою
таланту.
Дуже швидко Люба стала однією з актрис місцевого самодіяльного театру. Із
зіграних спектаклів й досі
пам’ятає свої улюблені:
«Платон Кречет», «Разлом»

ний, – згадує Алла Миколаївна. – У мене лише збереглися
його листи до мами, в яких він
просив назвати мене Аллою.
А мама заміж вдруге так і не
вийшла, хоча була дуже красивою і залицяльники за нею
табунами ходили».
Та життя продовжувалося. Відсутність звісток про
долю батька і чоловіка незагойною раною ятрила душу,
Три жінки — мати, донька
і хвора бабуся — не просто
жили, а боролися за саме
право жити. Адже з усієї родини працювала лише Любов Тихонівна, і підтримки
чекати було нізвідки. Четверо старших братів загинули
на фронтах Другої Світової,

а ті двоє, які повернулися, не
мали змоги допомагати «жіночій» родині.
Поступово життя налагоджувалося, донька підростала. Та раптом – нове лихо.
Через арешт чоловіка Любов
Запорович вислали до Казахстану, у містечко Кустанай, оточеного пустелею,
вузенькими вуличками якого бродили голодні й спраглі
верблюди.
Та, як то кажуть, світ не
без добрих людей. Любов
Тихонівна влаштувалась секретарем-машиністкою до
головного управління Маслопрому. Практично відразу
їй дали невеличку квартиру,
в родині завжди було і молоко, і масло, адаптація пройшла досить швидко. І все
було б добре, якби не одне
«але». Як згадує донька Любові Тихонівни Алла, «маму
часто ночами викликали на
допити. Поверталася лише
під ранок. Я навіть зараз дивуюся, як мужньо вона все
це витримала».
Можливо, таємниця полягає в тому, що найголовнішою справою життя Любові
Запорович стало виховання
донечки. Для цього багато працювала: «часто-густо
друкувала не лише вдень, а й
вночі, щоб мати додатковий
заробіток». А весь вільний
час, якого було вкрай мало,
присвячувала доньці: возила
її на екскурсії, поглиблено
займалася з нею літературою: спочатку читала казки,
пізніше знайомила з творчістю Івана Тургенєва та інших класиків російської й
світової літератури. Мабуть,
саме тому, коли прийшов
час вже Аллі Миколаївні вибирати свій життєвий шлях,
вона обрала фах вчителя.
Навіть нове захоплення
Любові Тихонівни – туризм
– було пов’язане з вихованням доньки. За межі країни
її, як дружину «ворога народу», звісно ж, не випускали,
але під час відпусток цікавими місцями Радянського
Союзу Любов Тихонівна та

Алла подорожували багато і
з великим задоволенням.
У 1953 році, після смерті
Сталіна, родина отримала
можливість виїхати з Кустанаю. Та Любов Тихонівна
вирішує залишитися на вже
обжитому місці.
Поволі
розмотується
нитка спогадів, і сторінки
життя перегортаються, неначе аркуші сімейних фотоальбомів, які так дбайливо
зберігає родина Запорович. І
якось непомітно розмова переключається на долю Алли
Миколаївни. Адже саме з
її життям пов’язана нова –
українська – сторінка біографії Любові Тихонівни.

прописали відразу, без жодних перепон. Ніколи не забуду, як моя 78-річна мама
сказала мені зі щасливими
сльозами на очах: «Україна
прийняла мене як доньку.
І тепер Україна для мене –
Батьківщина».
Пройшли роки. У затишній квартирі на дев’ятому
поверсі «Корчагінця» живуть мама і донька: 100-річна
Любов Тихонівна та 74-річна Алла Миколаївна, яка й
зараз залишається вірною
обраному фахові, продовжуючи працювати в Боярській
гімназії. А ще з ними проживає їхня пухнаста улюблениця – кицька Тімона.

– Коли я вийшла заміж,
то переїхала до чоловіка в
Україну, до Боярки. Мама
залишилася
в
Кустанаї.
Адже там були її друзі, облаштоване житло і, головне,
спогади про такі непрості,
але незабутні і по-своєму
щасливі роки життя. Та в
1995 році мама захворіла, і я
забрала її до себе.
– І як відреагувала Ваша
мама на переїзд?
– Звісно ж, спочатку хвилювалася, непокоїлася: чи
не завдасть клопотів моїй
родині, як прийме її інша,
невідома для неї країна?
Після переїзду на неї чекали
лише приємні несподіванки. Найголовніша – маму

На самоті Любов Тихонівна залишається рідко.
Адже в цій затишній квартирі часті гості – 47-річна
онука Маріанна, 26-річна
правнука Аня, 13-річний
праправнук Артем і праправнучка Стефанія, якій
вже виповнилося аж два з
половиною рочки! Життя
Любові Тихонівни оточене
не лише любов’ю рідних, а
й щирою повагою численних друзів і сусідів. Тому до
її 100-річного ювілею готувався весь під’їзд, який того
святкового дня сяяв чистотою і привітно посміхався численними вітаннями.
Отже, життя продовжується!
Розмову вів Радіслав Кокодзей
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ЦІКАВО

І знову фестиваль
збирає друзів

ЗМІНА НАЗВИ
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ТЕЛЕФОН ДОВІРИ

Відповідно до рішення позачергових загальних зборів
акціонерів Товариства від 30 травня 2017 року, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВОБЛЕНЕРГО»
перейменовано на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (скорочено ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»).
6 червня 2017 року внесено зміни до відомостей про
юридичну особу, що містяться в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних осiб - пiдприємцiв та
громадських формувань щодо зміни найменування/типу
товариства на приватне акціонерне товариство.

Наказом №12/01-03 від 12.06.2017 р.
при Києво-Святошинському центрі соціально-психологічної реабілітації створено телефон довіри.
Тепер учасники АТО, члени їхніх
сімей та всі, хто знаходиться в кризовій ситуації, мають змогу подзвонити
та отримати психологічну чи юридичну
консультацію.
Дзвонити: Пн. – Пт. з 9:00 до 18:00
(перерва з 13:00 до 14:00) за телефонами
довіри: (066) 169-39-60, (098) 058-48-03.

«Про місцеве самоврядування
в Україні», Законом України
«Про інвестиційну діяльність»,
з метою створення сприятливих
умов для провадження інвестиційної діяльності та забезпечення збалансованого економічПро затвердження Положен- ного та соціального розвитку
ня про здійснення інвестиційної міста Боярка, запровадження
діяльності у м. Боярка
відкритих економічних методів
Керуючись ст. 319, 327 Ци- залучення додаткових коштів
вільного кодексу України, ст. для виконання програм соці12 Земельного кодексу Украї- ально-економічного розвитку
ни, ст.18, 25, 28 Закону України міста, –
ПРОЕКТ
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VIІ СКЛИКАННЯ
Чергова ____ сесія
РІШЕННЯ № _____/__________
від __ _______ 2017 року м. Боярка

З 16 до 18 червня в лісі між
Бояркою та Забір’ям, на Галявині
Зльотів, проходив традиційний (22й) фестиваль авторської пісні «Лісова Фієста». Причому саме біля
Боярки – двадцятий, ювілейний!
Чим же порадувала своїх шанувальників цьогорічна Фієста?
На перший погляд, все як завжди: безмежжя музики, віршів,
пісень та свободи, практично
необмежені можливості висловити найкраще і прекрасне, що
є в твоєму серці, й така величезна кількість співочих та творчих
особистостей. Втім, це те, що
впадає в око навіть новачкам.
Старожили ж відразу відмічають те нове, що з’явилося.
Своєю
«мініатюрністю»
цьогорічна Фієста нагадувала
перші зустрічі, про які ще мало
хто знав: кількість учасників –
всього 250-300 осіб. Невже Лісова Фієста почала втрачати
свою популярність? Навряд
чи. Складається враження, що
люди втомилися, розчарувалися в усьому, що в їхніх душах
оселився якийсь холод.
Вже з перших кроків: кожний, хто приїжджав на галявину,
спочатку шукав друзів та знайомих, запрошував на вечірню
гостину, а вже потім поселявся
на своєму улюбленому місці.
Глядачі та учасники гуртувалися навколо сцени під час концерту-візитки, яким традиційно

брала вже традиційна на Лісовій
Фієсті гра «Що? Де? Коли?» Щоправда, дитячий концерт трішки
підмочив дощик, але нікому настрою не зіпсував! А найголовніше дійство фестивалю – вечірній гала-концерт – перенесли зі
сцени на велике каре, що зняло
будь-які обмеження в часі його
проведення, бо тривав до самого
ранку, і можливість вийти до мікрофону отримали всі бажаючі.
Що ж до відомих бардів, то
своєю творчістю жителів наметового містечка порадували
Юрій Чайка (Харків), Володимир Кавєрін (Чернівці), Анна
Кіящук та Сергій Кучма (Запоріжжя), Віктор Байрак та Ірина Береза (Вінниця), Микола
Ютушуй та В’ячеслав Бондарьков (Київ), Олександр Єфремов (Росія) та Ігор Лі (Душанбе – Крим – Донбас – Росія),
Ксенія Галахова (Суми), Сергій
Зосімов (організатор фестивалю «Автограф» в Полтаві), Олег
Мамчиць (група «Верхний город»), Олександр Науменко
(учасник АТО, група «Анархія»),
Володимир Кучинський (група
«Ворождень», учасник АТО).
Як зазначила «мама» Фієсти
Мар’яна Крамар, фестиваль живе,
зберігає традиції гарного душевного фестивалю, але при цьому
вже готовий до змін. Добре, що
крім давніх друзів і у фестивалю,
і в його учасників з’являються
нові. Добре, що немає конкурсу і

Рубрика аналізу

О. О. ЗАРУБІН

Характеристика

Проблема, яку
передбачається
вирішити

Полягає у виникненні необхідності залучення інвестицій в місто, визначити порядок проведення
інвестиційних конкурсів щодо будівництва, реконструкції об’єктів житлового, нежитлового призначення в м. Боярка.
Розв’язання зазначеного питання неможливо здійснити у зв’язку з відсутністю відповідних ринкових механізмів та відсутністю регуляторних актів органу місцевого самоврядування, що регулюють подібні відносини.

Цілі проекту

Вирішення вказаної управлінської ситуації дасть можливість забезпечити створення сприятливих
умов для провадження інвестиційної діяльності, збалансованого соціально-економічного та культурного розвитку міста, поповнення місцевого бюджету.
Положення розроблено за принципами:
• об’єктивна обґрунтованість (відсутність ринкового та законодавчо закріпленого механізму);
• соціальна вмотивованість (існування потреби громади);
• ресурсна забезпеченість (механізм інвестування та співпраця з інвесторами);
• системна організованість (описано поетапне досягнення основних (стратегічних) цілей у вигляді
покращення необхідних умов).
Прийняття запропонованого регуляторного акта – найоптимальніший спосіб досягнення цілей,
оскільки його впровадження дозволить створити необхідні умови для здійснення інвестиційної діяльності.

Очікувані результати

Введення в дію регуляторного акта надасть можливість:
• органу місцевого самоврядування – проводити конкурси, відповідно до чинного законодавства,
залучати інвестиції для будівництва, реконструкції об’єктів житлового, нежитлового призначення
та соціальної інфраструктури м. Боярка;
• суб’єктам господарювання – брати участь у конкурсі з використанням системи оцінки наданих
пропозицій на конкурсних умовах, за договором забезпечувати підготовку матеріалів для проведення конкурсу, отримувати прибуток;
• забезпечити додатковий розвиток інфраструктури міста.

Альтернативний спосіб
досягнення цілей та
очікуваних результатів

Механізми і заходи, які
забезпечать розв’язання
визначеної проблеми

Шляхом прийняття даного рішення.

Чіткий та відкритий механізм залучення інвестицій у місто та поповнення бюджету.

Конкурсний відбір інвестора із найвигіднішими умовами для територіальної громади.

Можливість досягнення
встановлених цілей

За наявності об’єктів, які потребують інвестування та визначення об’єктивно вигідних умов для
інвестора.

Прогнозовані показники
найменших затрат

При досягненні поставлених цілей в подальшому зменшиться необхідність у витратах на поточні
та капітальні ремонти об’єктів, які потребують інвестування. У зв’язку з поліпшенням об’єкта інвестування покращиться надана послуга.

Вигоди, які будуть
отримані під час витрат
на реалізацію
поставлених завдань

будь-якого формалізму.
І все-таки, що ж є найголовнішим в «Лісовій Фієсті»? Мабуть, те, що дуже швидко вона
стає для своїх учасників набагато більшим, ніж час та місце,
ніж музика і спілкування, ніж
улюб-лена справа і навіть дружба… Чимось більшим, ніж можливість підставити плече, жилетку, щоку чи кружк. Більшим,
ніж зустрічі з друзями, з якими
бачишся, зазвичай, лише на цій
галявині, тобто – раз на рік…
Просто для нас Фієста якось непомітно стає самим життям.
Радіслав Кокодзей

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Повідомлення
про оприлюднення проекту регуляторного акта
«Про затвердження Положення про здійснення інвестиційної діяльності у м. Боярка»
З метою отримання зауважень та пропозицій оприлюднюється проект регуляторного акта Боярської міської ради «Про затвердження Положення про здійснення інвестиційної діяльності у м. Боярка», які просимо надсилати за адресою: м. Боярка, вул. М. Грушевського, 39 або за тел.: 41-678.
Аналіз
регуляторного впливу до проекту рішення Боярської міської ради
«Про затвердження Положення про здійснення інвестиційної діяльності у м. Боярка»
Назва регуляторного органу: Боярська міська рада.
Назва регуляторного акта: рішення Боярської міської ради «Про затвердження Положення про
здійснення інвестиційної діяльності у м. Боярка»

Переваги обраного
способу досягнення
встановлених цілей

відкривався фестиваль, знайомилися один з одним, активно
підтримуючи виступаючих.
Помітно зросла кількість
пісень українською мовою. До
речі, саме українською ведучі
представляли учасників концерту, серед яких було чимало
бійців АТО. Саме вони активно
допомагали в проведенні цьогорічного фестивалю.
З огляду на велику кількість
бажаючих виступити, програму
суботнього дня довелося переробляти кардинально. Засідання
творчих майстерень перетворилися на блочні концерти, паралельно з якими інтелектуалів зі-

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення
про здійснення інвестиційної
діяльності у м. Боярка, згідно з
додатком 1.
2. Затвердити склад конкурсної комісії, згідно з додатком 2.
3. Контроль за виконанням
даного рішення покласти на
першого заступника міського
голови.

Можливість впровадження та виконання вимог
регуляторного акта
Ризик впливу зовнішніх
чинників на дію
запропонованого
регуляторного акта
Термін дії документа

• Збільшення бюджету;
• покращення умов та стану інвестиційного об’єкту;
• поліпшення наданої послуги;
• розвиток міста.
Можливо за умови прийнятої конкурсної процедури, шляхом покращення наявного комунального майна, яке потребує інвестування.
Відсутність інвесторів.

Регуляторний акт приймається на невизначений строк у зв’язку з тим, що покликаний вирішувати проблемне питання на постійній основі.

Показники результативності регуляторного акта

Високі

Відстеження результативності регуляторного акта

Підготовка та оприлюднення звіту про відстеження результативності акта (повторне, періодичне).

Втрачене Свідоцтво про право власності на
житло у м. Києві за адресою: вул. Пирогова, 10,
кв. 16, видане 9 лютого 1994 року Фондом комунального майна Радянського району Семеновій
Лідії Данилівні та Семенову Олексію Олександровичу, вважати недійсним.

Втрачений Державний акт на право приватної
власності на землю І-КВ № 086171 на території садового товариства «АГРО» у с. Чубинське Великоолександрівської сільської ради
Бориспільського району, виданий Семеновій
Лідії Данилівні, вважати недійсним.
Детальна інформація на сайті: www.boyarka-inform.com
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Творчість як потреба душі ОЛІМПІЙСЬКИЙ ДЕНЬ ЗГУРТУВАВ Й ЗАГАРТУВАВ!

Погожої суботньої днини, коли
більша половина міського населення відправляється на природу,
на закупи, у Вишневому відбувся
спортивний флешмоб – обласний
спортивно-масовий захід «Олімпійський день Київщини».
17 червня у Боярському краєзнавчому музеї відбулася персональна виставка гостя нашого міста з смт. Гончарівська Чернігівської
області художника Сергія Пасіки.
На виставці були представлені роботи, створені у різний
час, включаючи 2017-тий рік.
Як зазначає сам художник, «в
цих роботах через природу показав свій стан душі».
Хоча на теренах Києво-Святошинського району творчість
Сергія Володимировича вже
трохи відома, для Боярки ця
виставка стала відкриттям самобутнього таланту кадрового
військового (підполковник) та
учасника АТО 2015-2016 років.
Експозиція привертає увагу розмаїттям краси природи.
Якщо це морські пейзажі, то
вода на них така, що хочеться пірнути в хвилю, дістати з
дна перлину, яка пробивається крізь товщу сяйвом таємничої зірочки. Якщо це осінь,
то обов’язково щедро споєна
сонцем і присмаком достиглих
фруктів. Якщо ж зима, то починаєш відчувати, як поколюють щоки тисячами голочок і
морозна свіжість переповнює
легені.
Важко повірити, що автор
всіх цих полотен спеціальної
образотворчої освіти не має
взагалі. Народився Сергній Пасіка 1963 року в с. Кодаки, що
на Київщині. Після закінчення
середньої школи до призову в

армію працював у рідному селі
трактористом. До 1984 року
проходив строкову службу в
танкових військах у м. Тираспіль Молдавської РСР. Того
ж року був призваний на надстрокову службу механіком-інструктором з водіння бойових
машин при Київському вищому танковому інженерному
училищі. Тут згодом навчався,
здобувши спеціальність інженера-механіка та отримавши
військове звання лейтенанта.
Після закінчення училища проходив службу у смт. Гончарівське Чернігівської області, в
якому проживає донині.
Пов’язавши своє життя з
військовою справою, проходив
службу на різних інженерних
та командних посадах. А в 2003
році пішов у відставку в званні
підполковника. Та з початком
АТО країні знову стали потрібні
знання та практичні навички і
колосальний досвід підполковника Сергія Пасіки. Основним
місцем виконання бойових завдань стало м. Костянтинівка та
населений пункт Зайцево Донецької області.
Можливо, саме тому потужно
буяє красою українська природа
на полотнах Сергія Пасіки, немов стверджуючи цінності: добро,
любов і, врешті-решт, саме життя.
Ця виставка, яка закриває
музейний сезон 2016-2017, експонуватиметься в Боярському
краєзнавчому до кінця літа.
Радіслав Кокодзей

17 червня до м. Вишневого завітали спортсмени зі всієї
Київщини, офіційні делегації
району та області, представники Національного олімпійського комітету, спортсмени-олімпійці.

Міжнародний
Олімпійський день, що відзначається 23
червня, спортивна подія світового масштабу. Мета свята – популяризація олімпійського руху,
пропаганда спорту і здорового
способу життя. У 2017 році його
проводять у 70-й раз. Долучилися до пропаганди здорового
способу життя на власному прикладі й очільники нашого міста:
міський голова Олександр Зарубін та заступник міського голови Тетяна Кочкова, які взяли
участь в легкоатлетичному пробігу на 1 км разом з керівникам
райдержадміністрацій, мерами
міст, головами районних рад,
спортивних товариств.
Безпосередню участь в урочистостях та забігу взяв і голова

Київської обласної адміністрації
Олександр Горган. Відбулися
також забіги на різні дистанції
серед школярів, чоловіків та жінок. Після закінчення змагань
учасники забігів були відзначені
спеціальними дипломами.
Наше місто було представлене потужним десантом вихованців ДЮСШ (керівник
Василь Коновалов), спортсменами-початківцями та професіоналами. Велике захоплення
присутні виявляли й до учасників Боярського міського ФСК

інвалідів «Ікар», які разом з
представниками інших міст,
зокрема, Обухова, брали участь
в заїзді на інвалідних візках
для спортсменів із враженням
опорно-рухового апарату. Ко-

ординатором заходу був голова
Києво-Святошинського районного осередку КОВ НОК України Тарас Добрівський.
Під час проведення «Олімпійського дня» відбувалися виступи самодіяльних художніх колективів області, грав духовий
оркестр, а також проведен Олімпійський лекторій для батьків
«Що посієш, те й пожнеш» або
значення фізичного виховання
дітей в сімї, а перед початком
урочистостей відбулося закладання капсули на місці, де буде
побудовано новий спортивний
комплекс.
Усі охочі із задоволенням
долучилися до зарядки з відомими спортсменами «DO like
OLYMPIANS» та стали учасниками майстер-класу з хіпхопу. Не сумували й найменші
учасники свята: вони здійснили
забіг дошкільнят на дистанцію
30 м та взяти участь у конкурсі
малюнку на асфальті «Спорт
очима дітей».
Особливу зацікавленість у
дітей та дорослих викликала
демонстрація техніки та статичний показ планера.
У Вишневому відбулося
справжнє свято спорту, командного духу і гарного настрою!
Ольга Городня

БОЯРСЬКІ БОГАТИРІ ВИПРОБУВАЛИ НОВЕ ОБЛАДНАННЯ

11 червня на міському стадіоні «Зеніт» відбувся перший відкритий чемпіонат КЗ «Боярська
міська дитячо-юнацька спортивна школа» з класичного пауерліфтингу. Вправа – жим штанги
лежачи.

У змаганнях взяли участь понад 50 спортсменів, серед яких
новачки, майстри спорту та учасники міжнародних змагань з «богатирського» виду спорту. Під
час проведення чемпіонату використано обладнання, придбане в

рамках загальноміської програми підтримки та розвитку спорту.
Нагородження переможців
провели заслужений тренер
України Сергій Тетянюк та директор Боярської ДЮСШ Володимир Сафонов.

Хоча змагання особисті, в
них взяли участь вихованці секції важкої атлетики двох спортивних шкіл: КЗ ДЮСШ Києво-Святошинського
району
(директор Василь Коновалов)
та КЗ «Боярська міська дитячоюнацька спортивна школа» (директор Володимир Сафонов).
Як розповів заслужений тренер України Сергій Тетянюк,
із професійних спортсменів у
змаганнях взяли участь майстри спорту Сергій Мельниченко, Олександр Подольський,
Сергій Заплетнюк, Богдан Гордієнко, Володимир Іващенко.
«Ми беремо дуже активну
участь у змаганнях різних рівнів:
кожні два місяці кудись їдемо, –
розповів Сергій Тетянок. – Та
навіть при такому напруженому
графіку вже розпочато серйозну
підготовку до грудневих змагань

з важкої атлетики, які проходитимуть у Києві. Норматив майстра спорту виконають 47-річний
Сергій Заплетнюк, який займається важкою атлетикою вже 30
років, та нинішній КМС Артур
Михайлов. А Тетяна Доберчак
вже готова виконати норматив
майстра спорту міжнародного
класу. Нині вона є рекордсменкою України серед дорослих, її
тяга 170 кг вже три роки поспіль
залишається рекордом».
Всі учасники змагань подякували Боярській міській раді за
придбані тренажери, за лаву для
жиму лежачи найкращої фірми Інтератлетика, без якої ці змагання
просто не відбулися б. А після нагородження переможців медалями,
грамотами та кубками (теж придбані коштом Боярської міської ради)
зробили на згадку колективне фото.
Радіслав Кокодзей

Калейдоскоп
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БОЯРСЬКА ЗОШ № 2 ЗГАДАЛА СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ

10 червня на приміщенні Боярської ЗОШ № 2 освятили та урочисто відкрили Меморіальний барельєф на честь полковника Армії
УНР, командира Корпусу Січових
Стрільців Євгена Коновальця. Ідея
встановити барельєф належить
Благодійному фонду «Героїка». Виготовлення і встановлення здійснено за рахунок коштів бюджету
Боярської міської ради.

Тоді у Будаївці (нинішня Боярка) розміщувався контингент
Корпусу Січових стрільців у
кількості 5 000 вояків (у той
час Корпус Січових стрільців
складав 50 тисяч воїнів), тут
містився штаб Корпусу на чолі
з легендарним полковником
Євгеном Коновальцем.
Право відкрити барельєф
надали добровольцям ветеранам АТО Дмитру Бугаєнку та
Історикам та активістам Олександру Рагузову.
фонду «Героїка» вдалося розСеред почесних гостей
шукати документи та свідчен- були: Міністр культури Украня про перебіг боїв за Київ у їни Євген Нищук, народний
листопаді-грудні 1918 року. депутат України 1, 2, 4, 5 скли-

кань,
український
дисидент, Герой
України Левко
Лук’яненко.
Міський
голова
Олександр Зарубін
вручив подяки
всім, хто був
причетний до
події, зокрема,
скульптору, автору барельєфа
Василю Маркушу. До речі, пам’ятка має
розмір 600 мм на 900 мм і виготовлена з поліефірного композитного матеріалу Гелькоут
Crystic Microban Gelcoat 65PA.
У заходах взяли також
участь військові реконструктори в одностроях та з копією
зброї, зразки якої використовувалися у Корпусі Січових
Стрільців у 1918 році.
Завершив
урочистості
концерт гурту «Хорея Козацька» під керівництвом
Тараса Компаніченка, які заграли пісні часів Української
революції 1917-1920-х років.

РЕКЛАМА

Потрібні охоронці
житлового комплексу
з/пл від 400-600 грн./доба
Тел.: (067) 507-51-60, (095) 335-33-25

ТОВ КПФ «КОРН ЛТД»

(м. Київ, Столичне шосе,104-а)

потрібні:

Елетрогазозварник З/П 7000 грн. тел.: (067) 550-42-49
Касир Г/Р: субота та неділя тел.: (067) 550-42-53
Слюсар-сантехнік Г/Р: 2/2 тел.: (067) 550-42-46
Житлом забезпечуємо

23 червня 2017
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Гороскоп
Овен
Період вдалий для тих, хто знайшов своє
покликання в торгівлі, рукоділлі або відкрив
свій невеликий бізнес. Істотно розшириться
клієнтська база, а разом з нею з’являться нові
ринки збуту. Особисте життя буде динамічним,
а відносини з коханою людиною – рівними і
стабільними, що дозволить зануритися у пристрасті і нескінченну романтику.
Телець
Чекайте масу нових вражень, почуттів та
уваги представників протилежної статі. Саме
час розширити своє коло спілкування і можливі горизонти, збільшуючи свій шанс на щастя.
Вам необхідно розібратися у власних думках,
щоб, зійшовши на пік слави і загального визнання, не втратити прості людські якості.
Близнюки
Вам буде неймовірно легко і просто. Це
стосується вирішення ділових питань, ведення
документації і переговорів, відносин з колегами і начальством. Для багатьох таке везіння
трапляється вперше в житті. До вас в руки пливе золота рибка, яка виконає всі ваші бажання.
Приймаючи рішення, робіть тільки так, щоб
вам було зручно і комфортно.
Рак
Прекрасний час для відновлення розірваних зв’язків і дружніх стосунків з колегами
і начальством. Якщо ви відчуваєте за собою
провину, зробіть крок назустріч. Любовні
стосунки порадують своєю чистотою і неупередженістю. Якщо ви думали про капремонт
і зміну інтер’єру, то зараз саме час зайнятися
вирішенням цього питання.
Лев
Ви зрозумієте, що варто тільки взяти себе в
руки, як тут же все вирішиться само собою. Не
слід нервувати і витрачати час, якого і так обмаль. Справи на роботі почнуть поступово налагоджуватися, а фінансове благополуччя стабілізуватися. Вам залишається оберігати своє
щастя і насолоджуватися теплими стосунками.
Діва
Приймати будь-які рішення, що стосуються
вашої професійної діяльності, необхідно швидко і виважено. Зберіться, сконцентруйтеся на
досягненні певної мети і дійте. Хтось зустріне
свою першу любов, але це всього лиш ностальгія, а справжні відносини є тут і зараз. Цінуйте
свою любов і людину, яка подарувала вам її.
Терези
Стережіться необдуманих рішень. Перетерпіть кілька днів, охолоньте, прислухайтеся
до внутрішнього голосу, до поклику серця. У
вас все і так чудово. Все, що вам потрібно –
промениста усмішка і прекрасний настрій, а
всі негаразди і проблеми підуть геть, як і не
було їх. Насолоджуйтесь відпочинком.
Скорпіон
Ваша доля ходить поруч, тільки ви відмовляєтеся її помічати. Зрозумійте, що ідеальних
людей немає. Щоб знайти своє щастя, почніть
із себе. Залишайтеся собою і будьте, перш за
все, Людиною з великої літери, тоді ваше життя і навколишній світ почнуть потихеньку перетворюватися самі собою.
Стрілець
Не мовчіть, коли вас щось турбує. Поділіться зі своїми близькими, друзями і рідними
людьми. Не відмовляйтеся від допомоги, коли
вам її пропонують. Це допоможе зберегти сили
і енергію для більш важливих справ. Нині відмінний час для інвестицій, не тільки фінансових, а й інтелектуальних і фізичних.
Козеріг
Особисте життя стане для вас затишним
куточком, де можна сховатися від усіх турбот,
отримати необхідну підтримку і розуміння.
Партнер захистить вас від можливих проблем
і розчарувань, стане вашим ангелом-хранителем або музою для творчості. Проявіть цілеспрямованість. Так ви зможете здолати перепони і досягти бажаної мети.

Робота охоронцем

Водолій
У вас великі плани на майбутнє, наберіться
сміливості і зробіть перший крок. Якщо чогось
вам буде бракувати для плідної роботи, так це
натхнення. Джерелом натхнення може стати
близька людина, якій ви найбільше довіряєте.
Уникайте конфліктних особистостей і тих, від
кого віє негативом. Скрізь шукайте позитив.

Вік 35-60 років, без шкідливих звичок
Графік роботи: доба/дві
Оплата 180-240 грн./доба
Тел.: (050) 585-98-07, Сергій
Засновник — Боярська міська рада
Директор Ганна Коваленко

Втрачене посвідчення учасника бойових дій АА № 318761, видане
Київським обласним військовим комісаріатом 28 грудня 2016 року
Микитенку Сергію Олександровичу, вважати недійсним.
Втрачений додаток до диплома кваліфікованого робітника ДА ВН
№ 006968, виданий 16 червня 1998 року Лисичанським професійно-технічним училищем № 56 Міщенку Ігорю Максимовичу, вважати недійсним.
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Риби
Якщо вам запропонують в якості винагороди нову посаду, не бійтеся взяти на себе
відповідальність і прийміть пропозицію. Ваша
блискавична реакція анітрохи не вплине на
якість і правильність прийнятих вами рішень.
Насолоджуйтесь кожним приємним моментом
життя, і зрозумієте, наскільки ви вже щасливі.
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