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Початок липня ознаменував-
ся так званим «сміттєвим скан-
далом», який зачепив і наше 
місто. Адже тверді побутові від-
ходи впродовж останніх років 
комунальні служби вивозили на 
полігон ТПВ, що між Тарасівкою 
та Крюківщиною. Скандал розго-
рівся 1 липня, коли обурені жите-
лі Крюківщини перекрили дорогу 
величезним сміттєвозом, які 
привезли вантаж аж зі Львова.

Як наслідок, під час 11 сесії 
Києво-Святошинської район-
ної ради було прийнято рішен-
ня про припинення прийому 
твердих побутових відходів 
полігоном КП «Києво-Свя-
тошинське ВУЖКГ». Місту 
і, зокрема, владі доводиться 
«тримати удар». Як це їм вдаєть-
ся, розповідає міський голова 
Олександр Зарубін:

«Почнемо розмову з не-
приємного. Закрили полігон у 
Тарасівці, і нині ми маємо пев-
ні незручності із вивезенням 
сміття. Просимо боярчан по-
ставитись до цього з розумін-
ням як до тимчасового явища. 
Техніка, яку має на балансі КП 
«БГВУЖКГ», не здатна вивози-
ти весь об’єм сміття за звичним 
графіком. Зокрема, коли йдеть-
ся про обслуговування приват-
ного сектора, звідки сміття ви-

СЛОВО МЕРА
ОЛЕКСАНДР ЗАРУБІН: «НЕМАЄ ЛИХА БЕЗ ДОБРА»

возять за допомогою тракторів. 
Середня швидкість руху тако-
го трактора – 15 км на годину. 
Віддаль до полігону в Тарасівці 
дозволяла тракторам вивози-
ти ТПВ, вкладаючись у графік. 
Тепер же відстань до інших по-
лігонів, куди ми змушені ви-
возити сміття, — в кілька разів 
більша. Тож комунальники до-
кладають неймовірних зусиль, 
аби не допустити скупчення 
сміття на майданчиках та в кон-
тейнерах. 

Маємо й приємну новину. 
На звернення Боярської місь-
кої ради оперативно відреагу-
вала Києво-Святошинська рай-
держадміністрація. Дякуємо за 
сприяння голові РДА Миросла-
ві Смірновій, а також депутатам 
Києво-Святошинської район-
ної ради, які на сесії підтри-
мали рішення щодо виділення                                                                         
3 млн. грн. на придбання сміттє-
прибиральної техніки. 12 лип-
ня на сесії депутати Боярської 
міської ради проголосували за 
прийняття субвенції з район-
ного бюджету. Найближчим 
часом ці кошти надійдуть і буде 
розпочато процедуру тендерної 
закупівлі двох автомобілів, щоб 
вирішити питання з вивезення 
сміття. Процедура займе близь-
ко двох місяців. Отже, може-
мо говорити, що район зробив      

Минули перші 100 днів роботи 
створеного при виконкомі Бояр-
ської міської ради відділу з питань 
реєстрації місця проживання гро-
мадян та ведення і формування 
реєстру територіальної громади. 
Вже можна говорити про перші 
результати роботи невеликого 
колективу у складі: начальника 
Лариси Бавтрук, провідного спеці-
аліста Дмитра Омельченка та спе-
ціаліста Катерини Коваленко.

Щоранку очікують при-
йому жителі міста. Хтось 
прийшов отримати довідку, 
хтось — зареєструватися, а 
хтось навпаки – знятися з 
реєстрації. Тут панує ділова 
спокійна атмосфера. Робота 
з людьми має свою специфі-
ку. Та для відвідувачів завжди 
знаходиться добре слово й 
привітна усмішка.

Про роботу відділу реєст-
рації розповідає його началь-
ник Лариса Миронівна Бав-
трук:

«Відділ реєстрації працює в 
напруженому режимі. Прий-
маємо громадян щодня з по-
неділка до п’ятниці. Видачу 
довідок громадянам проводи-
мо у вівторок і середу.

За цей час до нас на прийом 
вже звернулось понад 3 000 від-
відувачів. Близько 500 осіб за-
реєстровано, таку ж кількість 
громадян знято з реєстрації. 
Реєструємо місце проживання 
новонароджених дітей. Корис-
туючись нагодою, хочу нагадати 
батькам немовлят: зареєструва-
ти їх необхідно у тримісячний 
термін з моменту видачі свідо-
цтва про народження. Пере-
вищення цього терміну обхо-
диться значно дорожче. Під час 
реєстрації дитини присутність 
обох батьків обов’язкова, реєст-
рація відбувається за згодою 
обох батьків за місцем прожи-
вання одного з батьків та без 
згоди власника житла. 

Для того, щоб зареєстру-
вати своє місце проживання, 
відвідувачу треба мати при собі 
паспорт. Якщо житло нале-
жить іншій особі, необхідна її 
присутність та документи, які 
посвідчують право власності 
на житло.

Наголошую, що ми обслу-
говуємо жителів Боярки. 

Для зняття з реєстрації 
необхідна присутність грома-
дянина з паспортом. А чоло-
вікам віком до 60 років також 
необхідно мати військовий 
квиток. Громадянин пише за-
яву про зняття з реєстрації, на-
віть якщо він зареєстрований 
деінде на території України. 
Здійснюємо запити, потім реє-
струємо за місцем проживання 
в Боярці. Ми робимо все самі – 
це клопіт нашої служби.

Також працівники відділу 
займаються внутрішньо пере-
міщеними особами. Вони звер-
таються до нас з відповідними 
документами, ми їх реєструємо, 
видаємо довідки та ставимо 
штамп про місце перебування. 

Одразу після створення 
відділу ми мали певні пробле-
ми з передачею реєстраційних 
карток, що зберігалися у КП 
«БГВУЖКГ». Нині процес пе-
редачі йде в плановому режи-
мі. Нам вже передано близько 
50 відсотків адресних карток.

Останнім часом зросла 
кількість осіб, які оформлю-
ють субсидію та змушені звер-
татися до нас за отриманням 
довідок про місце реєстрації. 
Ця додаткова робота забирає 
у нас багато часу та ускладнює 
виконання основної роботи.

Мушу констатувати, що 
система роботи дуже забюро-
кратизована – довідка на до-
відці. Працювати в таких умо-
вах дуже складно, це також 
створює незручності громадя-
нам. Але ми робимо все, щоб 
людям було зручно».

ЗА ДОВІДКОЮ 
І ДОБРИМ СЛОВОМ

подарунок Боярці до Дня міста, 
адже сміттєвози буде придбано 
десь у середині вересня. Після 
цього можна буде вважати, що 
питання вивезення сміття в Бо-
ярці закрите. 

Комунальники нині працю-
ють над збільшенням кількості 
сміттєвих баків. Незабаром роз-
почнеться демонтаж майдан-
чиків для крупно габаритного 
сміття. Нагадаю жителям, що 
за дотриманням Правил бла-
гоустрою пильно стежитимуть 
бійці ГФ «Боярський міський 
патруль». Оскільки вивезення 
крупно габаритного сміття – це 
окрема послуга і має оплачува-
тись жителями окремо.

Щодо ремонту вулиці Шев-
ченка, то на початку року цю 
вулицю було включено до пе-
реліку об’єктів, що капітально 
ремонтуватимуться за рахунок 
обласного бюджету. Півроку 
очікування обіцяних коштів у 
сумі 27 млн. грн. минули мар-
но. Тому на 13 сесії Боярської 
міської ради депутати проголо-
сували за виділення коштів на 
ремонт вулиці власними сила-
ми. Це, звичайно, буде не ка-
пітальний ремонт, але за виді-
лені з міського бюджету кошти 
вдасться привести дорогу до 
нормального вигляду».

У рамках виконання програми 
соціального, економічного та куль-
турного розвитку Боярки у місті 
встановлено нові дитячі майдан-
чики. У відповідь на численні звер-
нення мешканців було встановлено 
майданчик по вул. Маяковсько-

ФОТОФАКТ

МАЙДАНЧИКИ ДЛЯ МАЛЕЧІ

го, 2. Також нові майданчики 
з’явились по вул. Незалежності, 10, 
В. Королюка (Чкалова), 32, а також 
на території сільгосптехнікуму. Ще 
шість майданчиків буде встановле-
но впродовж наступних місяців.

Майданчики невеликі, але 

вони мають гірку, сходи, дра-
бинки. Їх було придбано через 
систему «ProZorro», вартість – 
240 тис. грн. Із передбачених 
міським бюджетом 300 тис. грн. 
завдяки цій системі вдалося зе-
кономити 60 тис. грн. 
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КП «БОЯРКА-ВОДОКАНАЛ»
на постійну роботу запрошує:

• слюсар-ремонтник водопровідних мереж 5 розряду – 
з/п 3 760 грн., робочий час з 08:00 до 17:00 год. (3 особи)

• електромонтер 5 розряду — з/п 3 760 грн.
 робочий час з 08:00 до 17:00 (2 особи)

• слюсар-ремонтник каналізаційних мереж 5 розряду – з/п 3 900 грн.
 робочий час з 08:00 до 17:00 (3 особи)

• майстер дільниці водовідведення – з/п 5 070 грн. 
змінний графік роботи (1 особа)

• водій автотранспортних засобів – з/п 3 500 грн. 
змінний графік роботи (2 особи)
Телефон для довідок: 46-966 (відділ кадрів). 

Виконавчий комітет Бояр-
ської міської ради  оголошує кон-
курс на заміщення вакантних 
посад посадових осіб місцевого 
самоврядування:

• начальник відділу державної 
реєстрації – 1 штатна одиниця.

Вимоги до кандидатів: гро-
мадянство України, вища освіта 
відповідного професійного спря-
мування за освітньо-кваліфікацій-
ним рівнем магістра, спеціаліста. 
Стаж роботи за фахом у державній 
службі не менше 3 років або стаж 
роботи за фахом в інших сферах 
не менше 5 років. Вільне володін-
ня державною мовою, вміння пра-
цювати на комп’ютері;

• головний спеціаліст відділу 
державної реєстрації (державного 
реєстратора) – 2 штатні одиниці.

Вимоги до кандидатів: гро-
мадянство України, вища 
освіта за спеціальністю право-
знавство, відповідність квалі-
фікаційним вимогам, встанов-
леним Міністерством юстиції 
України, за освітньо-квалі-
фікаційним рівнем магіс-тра, 
спеціаліста. Стаж роботи в 
органах місцевого самовряду-
вання або в органах виконав-
чої влади не менше 1 року, або 
стаж роботи в інших сферах 
управління не менше 3 років.

Вільне володіння держав-
ною мовою, вміння працювати 
на комп’ютері;

• начальник відділу держав-
ного архітектурно-будівельного 
контролю – 1 штатна одиниця.

Вимоги до кандидатів: гро-
мадянство України, вища осві-
та відповідного професійного 
спрямування за освітньо-ква-
ліфікаційним рівнем магістра, 
спеціаліста. Стаж роботи за фа-
хом у державній службі не мен-
ше 3 років або стаж роботи за 
фахом в інших сферах не менше 
5 років. Вільне володіння дер-
жавною мовою, вміння працю-
вати на комп’ютері.

• головний спеціаліст-реє-
стратор – 1 штатна одиниця;

• головний спеціаліст-інспек-
тор – 1 штатна одиниця.

Вимоги до кандидатів: гро-
мадянство України, вища осві-
та відповідного професійного 
спрямування за освітньо-ква-
ліфікаційним рівнем магістра, 
спеціаліста . Стаж роботи в орга-
нах місцевого самоврядування 
або в органах виконавчої влади 
не менше 1 року, або стаж робо-
ти в інших сферах управління не 
менше 3 років. Вільне володін-
ня державною мовою, вміння 
працювати на комп’ютері

• головний спеціаліст відділу 
з питань житлово-комунального 
господарства, транспорту та над-
звичайних ситуацій – 1 штатна 
одиниця.

Вимоги до кандидатів: гро-
мадянство України, вища осві-
та відповідного професійного 
спрямування за освітньо-ква-
ліфікаційним рівнем магістра, 
спеціаліста. Стаж роботи в орга-
нах місцевого самоврядування 

або в органах виконавчої влади 
не менше 1 року, або стаж робо-
ти в інших сферах управління 
не менше 3 років.

Згідно з чинним поряд-
ком заміщення вакантних по-
сад конкурсанти складають 
у письмовій формі іспити на 
знання Конституції України, 
Законів України «Про місце-
ве самоврядування в Україні», 
«Про службу в органах місце-
вого самоврядування» та «Про 
запобігання корупції», а також 
законодавства з урахуванням 
специфіки функціональних 
повноважень відповідного 
структурного підрозділу .

Для участі в конкурсі пода-
ються документи:

заява про участь у кон-
курсі; заповнена особова 
картка (форма П-2 ДС) з від-
повідними додатками; 2 фо-
токартки розміром 4 х 6 см; 
копії документів про освіту; 
декларація про майно, до-
ходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру за 
минулий рік, копії паспорта 
і військового квитка; номер 
ідентифікаційного коду.

Термін подання документів: 
протягом 30 календарних днів з 
дня оголошення про проведення 
конкурсу. За довідками зверта-
тись за адресою: м. Боярка, вул. 
Білогородська, 13, кабінети № 6, 7.

Телефони для довідок: 
(04598) 43-241, 41-705

ОГОЛОШЕННЯ

За інформацією Києво-Святошинської філії з експлуатації газово-
го господарства ПАТ «Київоблгаз», у 2016 році заплановано встанов-
лення будинкових лічильників газу у м. Боярка за адресами:

• вул. Сєдова, 9;
• вул. Лінійна, 28, 30;
• вул. Білогородська, 21, 23, 25, 27, 41, 144;
• вул. Волгоградська, 20;
• вул. Маяковського, 2;
• вул. Гоголя, 52-а, 78;
• вул. Жуковського, 1, 3;
• вул. Є. Коновальця, 26;
• вул. Молодіжна, 65, 67, 77;
• вул. Б.Хмельницького, 98.

БУДЕМО З ЛІЧИЛЬНИКАМИ

Громадське обговорення про-
водиться виконавчим комітетом 
Боярської міської ради у зв’язку 
зі зверненнями громадян та з 
метою залучення представників 
громадськості до розгляду пропо-
зицій щодо перейменування ву-
лиці Лінії 17 та провулка Вокзаль-
ний, врахування громадської 
думки під час прийняття відпо-
відного рішення. Участь у гро-
мадському обговоренні можуть 
брати фізичні та юридичні особи, 
а також громадські об’єднання, 
що не є юридичними особами.

Пропозиції (зауваження) 
учасників громадського об-
говорення подаються до ви-
конавчого комітету Боярської 
міської ради у письмовій формі 
чи електронною поштою із за-
значенням прізвища, імені, по 
батькові та адреси особи, яка їх 
подає, у строк, передбачений в 
інформаційному повідомленні 
про проведення громадського 
обговорення.

Обговорення проводиться 
з 15.07.2016 р. до 15.09.2016 р., 

після чого питання буде ви-
несене на засідання комісії з 
питань перейменування або 
присвоєння назв вулицям, про-
вулкам, тупикам, площам, пар-
кам, скверам, проїздам, майда-
нам м. Боярка.

За рішенням комісії з пи-
тань перейменування або при-
своєння назв вулицям, провул-
кам, тупикам, площам, паркам, 
скверам, проїздам, майданам 
м. Боярка, буде підготовлений 
проект рішення на чергове за-
сідання сесії міської ради.

Пропозиції від громадськості:
• вулицю Лінія 17 перейме-

нувати на вулицю імені Годзен-
ка Дмитра Олександровича; 

• провулок Вокзальний пе-
рейменувати на провулок імені 
Бачинського Ігоря Володими-
ровича.

Адреса виконавчого комі-
тету Боярської міської ради: 
08154, м. Боярка, вул. Біло-
городська, 13, контактний те-
лефон: (04598) 41-815, е-mail: 
boyarka-rada@ukr.net. Відпо-
відальний за організацію роз-

ПОВІДОМЛЕННЯ 
щодо громадського обговорення перейменування вулиці Лінія 17 та провулку Вокзальний

гляду пропозицій (зауважень) 
громадського обговорення 
перейменування вулиць м. Бо-
ярка – відділ містобудування, 
архітектури та землевпоряд-
кування виконавчого комітету 
Боярської міської ради.

Громадське обговорення 
здійснюватиметься відповідно 
до Конституції України, Зако-
ну України «Про місцеве само-
врядування в Україні», Зако-
ну України «Про присвоєння 
юридичним особам та об’єктам 
права власності імен (псевдоні-
мів) фізичних осіб, ювілейних 
та святкових дат, назв і дат істо-
ричних подій», Порядку прове-
дення громадського обговорен-
ня під час розгляду питань про 
присвоєння юридичним осо-
бам та об’єктам права власності, 
які за ними закріплені, об’єктам 
права власності, які належать 
фізичним особам, імен (псевдо-
німів) фізичних осіб, ювілейних 
та святкових дат, назв і дат іс-
торичних подій, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 24.10.2012 р. № 989.

Громадське формування «Бо-
ярський міський патруль» уже 
міцно увійшло в життя Боярки. 
Бійці БМП намагаються навести 
порядок, до того ж зарекомен-
дували себе як врівноважені та 
юридично грамотні працівни-
ки. Як повідомив командир ГФ 
«БМП» Володимир Макаров, вже 
можна розповісти про певні ре-
зультати роботи громадського 
формування.

«Під час спільних від-
працювань з працівниками 
кримінальної поліції Києво-
Святошинського відділу Націо-
нальної поліції виявлено та за-
тримано одного грабіжника та 
одного крадія. Також спільно з 
нарядом патрульної поліції ви-
явлено один випадок незакон-
ного обігу наркотиків.

Проводиться діяльність 
щодо нагляду за дотриманням 
Правил благоустрою м. Бояр-
ка. Зокрема, складено 10 про-
токолів за порушення Правил, 
виявлено одне порушення ко-
ристування системою водовід-
воду – асенізаторською маши-
ною зливалися рідкі нечистоти 
в міську систему каналізації. 
Крім цього виявлено та зафік-
совано 2 випадки зливання рід-
ких нечистот у лісосмузі за міс-
том. Усіх правопорушників буде 
притягнуто до відповідальності.

Багато уваги приділяється 
профілактиці несанкціонова-
ної торгівлі, зокрема, на вул. 
Молодіжній. Нарядам дово-
диться чергувати з 6:00 до 20:00, 
щоб завадити громадянам, які 
торгують сезонним товаром, 
порушувати правила благо-
устрою. Впродовж останнього 
тижня торговців привчали до 
думки, що торгувати на троту-
арі заборонено Правилами бла-
гоустрою», – наголосив коман-
дир БМП.

Зрештою, бійцям БМП 
таки вдалося прибрати торгів-
лю з тротуару. Пересічні жите-
лі здебільшого дякують місь-
кому патрулю, адже вулицею 
Молодіжною нарешті можна 

спокійно пройти, не споти-
каючись об ваги та ящики з 
овочами. Нині дрібні торговці 
овочами-фруктами переміс-
тились вглиб двору, де не по-
рушують правила і не псують 
зовнішній вигляд вулиці.

«Всі ми люди, і я розумію тих, 
кому довелося зайнятися таким 
«тротуарним бізнесом», – гово-
рить Володимир Макаров. – Але 
трапляються різні випадки. При-
міром, нещодавно бійці ГФ (а всі 
вони – демобілізовані учасники 
АТО) роз’яснювали молодому 
перекупнику, що тротуар – не 
місце для торгівлі. На що у від-
повідь почули: «Чого ви тут ко-
мандуєте, ідіть в АТО і воюйте». 
Хлопці тоді проковтнули обра-
зу. Але Бог все бачить. Букваль-
но за кілька днів під час рейду з 
розшуку осіб, які переховують-
ся від строкової служби, бійці 
БМП спільно з працівниками 
військово-облікового бюро 
виявили серед ухилянців саме 
того молодика. 

Також були випадки, коли 
«турботливі» дорослі діти за-
хищали своїх батьків від бійців 
патруля, які перешкоджали тор-
гувати на дорозі. Відповіді на 
резонне питання: що вони самі 
зробили для того, щоб їх ста-
ренькі рідні не стояли на тро-
туарі, у таких дітей не було. У 
мене ж залишається одне запи-
тання до таких родичів: як вони 
доглядають своїх батьків, що ті 
змушені порушувати правила? 
І взагалі, замість того, щоб ви-
магати від влади якихось благ 
для себе, хай кожен поставить 
запитання собі: а що я зробив 
для рідного міста?», – наголо-
сив Володимир Макаров.

Громадський порядок вима-
гає відповідальності за свої дії 
від усіх без винятку жителів та 
гостей міста. ГФ «БМП» стоїть 
на сторожі порядку.

За допомогою до БМП мож-
на звернутися за телефонами: 
(04598) 47-877, (068) 876-43-97, 
(063) 588-93-43 та за адресою:                                            
вул. Білогородська, 13.

БОЯРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПАТРУЛЬ 
НА СТОРОЖІ ПОРЯДКУ

Рішенням 11  сесії Киє-
во-Святошинської районної 
ради № 144 від 07.07.2016 
року полігон у с. Тарасівка 
ЗАКРИТИЙ. КП «Боярське 
ГВУЖКГ» вимушене виво-
зити тверді побутові відходи 
від контейнерних майдан-

чиків на інші полігони, які 
розташовані на відстані по-
над 40 км від м. Боярка, що 
впливає на обсяги приби-
рання і вивезення сміття.

Враховуючи становище, 
що склалося з вивезенням 
сміття, переконливо проси-

мо не допускати створення 
звалищ біля контейнерних 
майданчиків, особливо не-
габаритного сміття: гілля, 
трави, будівельного сміття, 
конструкцій.
Адміністрація КП «БГВУЖКГ» 

КП «БГВУЖКГ» ПОВІДОМЛЯЄ
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10 липня відбулося по-
святковому веселе закриття змі-
ни в денному дитячому таборі від-
починку «YMCA Kyiv Peace Camp», 
який цього року працював на ма-
льовничій території «Укрцентркад-
риліс». Працював табір з 2 до 10 
липня: 9 повноцінних днів… 

«Світ починається з кожного 
з нас. Відтак, щоб він змінився, 
треба починати з себе!» – такий 
девіз життя табору «YMCA Kyiv 
Peace Camp», який вже другий 
рік функціонує на теренах Бо-
ярки. Згадує директор ЦСПР 
Ангеліна Лахтадир: «Все почи-
налося зі співпраці нашого Цен-
тру з міжнародною молодіжною 
волонтерською організацією 

«YMCA Kyiv». Вони зверну-
лися до нас з ініціативою про-
вести літній дитячий табір, ми 
їх підтримали. Минулого року 
на нашій базі табір об’єднав 27 
дітей. За підтримки Боярської 
міської ради табір перебрався 
на територію «Укрцентркадри-
ліс». Цього року до таборування 
було залучено 60 дітей-боярчан, 
з яких 19 – діти бійців АТО, а 
також діти-напівсироти, з не-
повних та багатодітних родин, з 
родин переселенців». 

То хто ж займався з дітками 
протягом табірної зміни?

Розповідає Юлія Полив-
ко – координатор проекту 
«YMCA Kyiv Peace Camp»: 
«YMCA Kyiv» – це міжнародна 

молодіжна волонтерська орга-
нізація, яка залучає соціально 
активну молодь для реаліза-
ції різноманітних соціальних 
проектів (робота в дитячих бу-
динках, у школах, під час ка-
нікул тощо). Ми хочемо, щоб 
кожна молода людина могла 
себе соціально реалізувати. 
Адже основна мета нашої ор-
ганізації – формування со-
ціально активної молоді, яка 
веде здоровий спосіб життя. 
Протягом року ми реалізову-
ємо різні соціальні проекти і 
займаємося індивідуальним 
розвитком наших волонтерів. 

Основна мета табору в Бо-
ярці – розкриття творчого та 
лідерського потенціалу дітей. 

З дітьми працюють волонтери, 
які розкривають їх лідерські та 
творчі навички. Ми співпрацю-
ємо з іноземними фахівцями. 
Вік волонтерів – від 18 до 25 ро-
ків. Напрямки: скаутинг, тен-
сінг (соціальний театр, п’єси 
на соціально важливі теми, на-
приклад, остання наша п’єса 
«Білий ангел з чорним крила-
ми» – про СНІД, розрахована 
на підлітків та школярів)». 

Під час прощального збору 
вихованці табору продемон-
стрували все, що вони встигли 
вивчити, а також висловили од-
ностайне бажання наступного 
року знову тут зустрітися. Звіс-
но, не обійшлося і без святково-
го солодкого столу. 

Варто висловити слова вдяч-
ності студентам-волонтерам (в 
тому числі з Італії та Німеччи-
ни), завдяки роботі яких діти 
отримали цікавий, змістовний і 
розвиваючий відпочинок. А та-

кож Боярській міській раді, ГО 
«Дух. Тіло. Розум», ГО «Рада во-
лонтерів», родинам Коллє-Вас-
кевич та Суворових, настояте-
лю Свято-Покровської парафії 
отцю Димитрію та ієромонаху 
Флавіану, директору «Укрцен-
тркадриліс», депутату Боярської 
міської ради Сергію Ірклієнку. 

«Наступного року до табору 
хочуть записатися 10 осіб! Як 
бачите, цей надзвичайно попу-
лярний табір розростається. Є 
всі підстави для того, щоб ди-
тячий табір відпочинку «YMCA 
Kyiv Peace Camp» став ще од-
ним брендом нашого міста. А 
перед нами, дорослими, «до-
машнє завдання» на зиму: від-
шукати чи створити відповідну 
базу і знайти кошти на три та-
бірних зміни, щоб змогли від-
почити всі охочі». 

Сторінку підготував 
Радіслав Кокодзей

СВІТ ПОЧИНАЄТЬСЯ З КОЖНОГО З НАС

6 липня відбулось загально-
міське святкування одного із 
традиційних свят народно-обря-
дового календаря і Івана Купала. 
Організоване Боярською місь-
кою радою, феєричне народне 
гуляння на березі Лодочного 
ставу захопило в свою орбіту не 
лише боярчан, а й гостей міста. 

СТИХІЇ СВЯТА НА ІВАНА КУПАЛА

Хороводами, піснями та смі-
хом, відкритими посмішками, 
пишними вінками та різноко-
льоровими вишиванками виру-
вало свято. Присутніх привітав 
міський голова Олександр За-
рубін, який побажав землякам 
радості від дотику до народних 
традицій, молодечого здоров’я, 

радості від спілкування з дру-
зями, колегами та прекрасною 
природою рідного міста. 

Родзинкою святкової прог-
рами був народний колектив 
«Золоте перевесло» з с. Мощун, 
який щедро ділився своєю 
творчістю з боярчанами. «Нам 
дуже сподобалась атмосфера 
свята і теплий прийом бояр-
чан, – зауважила завідувачка 
клубу с. Мощун Наталія Та-
тарчук. – Так багато веселощів, 
маленьких і дорослих жителів 
міста в національному вбранні, 
оплесків від глядачів». Кон-
церт підготували й провели 
працівники міського будин-

ку культури та вихованці його 
студії «Зорепад».

В атмосферу свята апетитно 
вплівся аромат смачної рибної 
юшки, густого плову та дух-
мяних шашликів з пилу-жару, 
якими мали можливість пола-
сувати всі охочі. 

Маленьким гостям свята 
«Спілка жінок Київщини» без-
коштовно дарувала яскраві 
дитячі книжечки. А для вишу-
каних україночок були оригі-
нальні ексклюзивні призи-при-
краси від боярської майстрині 
Валентини Карпенко. Щоправ-
да, отримати їх могли лише пе-
реможці лотереї з числа тих, хто 
прийшов на святкування дня 
Івана Купала у національному 
вбранні.   

Усі присутні чекали голов-
ної інтриги – появи Водяника. 
І він не розчарував учасників 
свята. Вигулькнув із гущавини 
вербового гілля та зі щільного 
кольорового диму на воді і про-
летів (!) над Лодочним ставом з 
двома яскравими фаєрами в ру-
ках до центру щільного живо-
го кола, змінивши і звичну для 
себе водяну стихію на повіт-
ряну, і улюблений транспорт – 
човен – на повітряну переправу. 

Спалахнуло на березі ку-
пальське вогнище, підсвіти-
ло радісні розпашілі обличчя 
боярчан, кинуло відблиски 
на водне плесо, потягнулося 
широкими язиками просто до 
самого неба. Об’єдналися при-
родні стихії у стихії свята.
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Вітаємо Лисенко Валентину Матвіївну з 90-річчям
З повагою, голова Боярської міської організації інвалідів війни та учасників бойових дій Володимир Нурищенко

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

Липень у Боярці розпочався 
з дитячого туристичного зльоту, 
який з 1 до 3 липня таборувався 
на березі Йосипівського ставу.

Організатор дитячого ту-
ристичного зльоту – Боярський 
туристичний клуб «Іскра» в осо-
бі Олександра Косяченка, Юлії 
Апостолової та Володимира 
Пашкова. На учасників чекали 
водний етап (для старших – бай-
дарки, для менших та їх батьків – 
величезний надувний катамаран), 
туристично-піший, спортивне 
орієнтування. А на додачу – ли-
царський турнір від представни-
ків Всеукраїнської громадської 

організації «Історичний рух 
України». 

Із конкурсів – «найчисті-
ший табір», «туристичні вуз-
ли», «конкурс багать» (під час 
якого було встановлено но-
вий рекорд: одній з команд 
літр води вдалося закип’ятити 
лише за 3 хв. 16 с.), пісенно-
мистецький конкурс біля ніч-
ного багаття. Відтак і вузли 
в’язали, і на лижах по піску 
каталися, і пісні співали! Весь 
цей веселий, але чітко органі-
зований шарварок коментує 
Юлія Апостолова: «Цьогоріч-
ний дитячий турзліт – експе-
риментальний. Ми не запро-

ДИТЯЧИЙ ТУРЗЛІТ: НОВА ГЕНЕРАЦІЯ «ІСКРИ»
шували жодних команд, лише 
юних туристів, які бажали 
взяти участь у цьому заході. 
Залежно від кількості та віку 
учасників, формували коман-
ди, до яких увійшли як новач-
ки, так і наші вже досвідчені 
юні туристи».

У перший день змагалися «до-
рослі» команди (дітки 10-16 років), 
у другий день – найменші турис-
ти (до 10 років). За результатами   
змагань ІІІ місце в загальноко-
мандному заліку посіла команда 

Про внесення змін до рішення 
чергової 3 сесії Боярської міської 
ради VII скликання від 22.12.2015 
року № 3/18 «Про затвердження 
міського бюджету на 2016 рік»

Керуючись пп. 23 п. 1 ст. 26 За-
кону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», Бюджетним 
кодексом України, рішенням Бо-
ярської міської ради VII скликан-
ня від 22.12.2015 року № 3/18 «Про 
затвердження міського бюджету 
на 2016 рік», згідно з офіційним 
висновком відділу фінансів, еко-
номічного розвитку та торгівлі про 
перевиконання доходної частини 
загального фонду бюджету міста за 
підсумками 6 місяців від 07.07.2016 
р. № 01-07/121, в якому зафіксована 
сума перевиконання в розмірі      4 
993 817,11 грн., для забезпечення 
фінансування першочергових ви-
датків бюджету, –

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
 ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

1. Збільшити план надходжень 
загального фонду міського бюджету 
за рахунок перевиконання доходної 
частини загального фонду за під-
сумками 6 місяців 2016 року суму              
4 045 302,00 грн. 

1.2. Збільшити видатки загаль-
ного фонду міського бюджету за 
рахунок перевиконання доходної 
частини загального фонду за під-
сумками 6 місяців 2016 року на суму                                             
4 045 302,00 грн., а саме: 

по КФК 100203 КЕКВ 2273 
збільшити асигнування на                                      
1 052 000,00 грн. (вуличне освітлен-
ня міста);

по КФК 100203 КЕКВ 2610 
збільшити асигнування на                                     
1 315 000,00 грн. (поточні трансфер-
ти КП «БГВУЖКГ»);

по КФК 100203 КЕКВ 2610 
збільшити асигнування на                                                                      
187 354,00 грн. (поточні трансферти 
КП «БГВУЖКГ» на виготовлення 
адресних табличок);

по КФК 100203 КЕКВ 2610 
збільшити асигнування на                                    
43 000,00 грн. (поточні трансферти 
КП «БГВУЖКГ» по програмі «За-
хисту Тварин»)

ВСЬОГО по КФК 100203 –                   
2 597 354,00 грн.

по КФК 250404 КЕКВ 2210 
збільшити асигнування на                        
20 000,00 грн. (програма «Захисту 
Тварин»);

по КФК 250404 КЕКВ 2210 
збільшити асигнування на                                  
85 000,00 грн. (придбання предме-
тів для забезпечення системи авто-
матичного голосування); 

по КФК 250404 КЕКВ 2240 
збільшити асигнування на                                
130 000,00 грн. (виготовлення тех-
нічної документації та проекти зем-
леустрою щодо відведення земель-
них ділянок).

ВСЬОГО по КФК 250404 –             
235 000,00 грн.

по КФК 100103 КЕКВ 2610 збіль-
шити асигнування на 874 000,00 грн. 
(дотація КП «БГВУЖКГ» на по-
гашення кредиторської заборгова-
ності КП «Боярка-Водоканал»);

по КФК 110502 КЕКВ 2282 
збільшити асигнування на                                  
16 000,00 грн. (дофінансування ор-
ганізації та проведення святкуван-
ня Дня міста);

по КФК 110502 КЕКВ 2240 
збільшити асигнування на                                 
20 000,00 грн. (технічне забезпечен-
ня свята до Дня захисника Украї-
ни);

по КФК 130102 КЕКВ 2210 
збільшити асигнування на                                                        
30 000,00 грн. (придбання спортивної 
атрибутики та спортивних товарів);  

по КФК 070101 КЕКВ 2240 
збільшити асигнування на                              
202 948,00 грн. (на підготовку ДНЗ 
до опалювального сезону);

по КФК 070101 КЕКВ 2210 
збільшити асигнування на                           
70 000,00 грн. (придбання розклад-
них дитячих ліжок для ДНЗ міста).

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
2.1. Збільшити видаткову части-

ну спеціального фонду міського бю-
джету (бюджету розвитку) за рахунок 
залишку коштів загального фонду 
бюджету на початок 2016 року 

по КФК 250380 КЕКВ 3220 
збільшити асигнування на                         
258 000,00 грн. (субвенція з місько-
го бюджету районному бюджету) на 
придбання з монтажем шести спор-
тивних майданчиків з тренажерним 
обладнанням для шкіл м. Боярка за 
адресами:
вул. Лисенка, 11/23 — ЗОШ № 1; 
вул. М. Грушевського, 49 — ЗОШ № 2;
вул. Сагайдачного, 62 — ЗОШ № 3; 
вул. Шкільна, 28 — ЗОШ № 4; 
вул. Б. Хмельницького — ЗОШ № 5; 
вул. Сєдова, 7 — Боярський НВК «Гімназія — 
ЗОШ І ступеня»

шляхом збільшення видаткової 
частини спеціального фонду (бю-
джету розвитку) міста за рахунок за-
лишку коштів на початок 2016 року.

2.2. В межах планових асигну-
вань:

Внести зміни до функціональ-
ної та економічної структури ви-
датків спеціального фонду міського 
бюджету (бюджету розвитку) в ме-
жах планових асигнувань, а саме:

по КФК 160101 КЕКВ 2281 
зменшити асигнування на                                      
236 729,00 грн. (інвентаризація 
земель);

по КФК 250404 КЕКВ 2281 
збільшити асигнування на                              
77 000,00 грн. (на виконання топо-
графо-геодезичних вишукувань);

по КФК 100102 КЕКВ 3210 
збільшити асигнування на                                     
129 729,00 грн. (капітальні транс-
ферти КП «БГВУЖКГ» на капі-
тальний ремонт цоколю фундамен-
ту по вул. Гоголя, 58);

по КФК 100102 КЕКВ 3210 
збільшити асигнування на                                  
150 000,00 грн. (капітальні транс-
ферти КП «БГВУЖКГ» на капі-
тальний ремонт покрівлі за адре-
сою: вул. Богдана Хмельницького, 
113).

ВСЬОГО по КФК 100102:               
+ 279 729,00 грн.

по КФК 100201 КЕКВ 3210 
зменшити асигнування на                                    
150 000,00 грн. (капітальні транс-
ферти КП «БГВУЖКГ» на утри-
мання тепломереж міста);

по КФК 150101 КЕКВ 3210 
збільшити асигнування на                                                                                     
30 000,00 грн. (капітальні транс-
ферти КП «БГВУЖКГ» на 
виготовлення проекту ре-
конструкції газопостачання бу-
динку за адресою: вул. Сєдова, 13 –                                                                                                      
30 000,00 грн.);

по КФК 150101 КЕКВ 3210 
збільшити асигнування на                                     
1 498 988,00 грн. (капітальні транс-
ферти КП «БГВУЖКГ» на рекон-
струкцію дороги по вул. Шевченка);

по КФК 150101 КЕКВ 3142 
зменшити асигнування на                                                                    
1 498 988, 00 грн. (капітальні видатки 
на реконструкцію дороги по вул. Шев-
ченка – 900 000,00 грн., виготовлення 
проекту будівництва спорткомплексу 
в парку Шевченка – 598 988,00 грн.)

ВСЬОГО по КФК 150101:                          
+ 30 000,00 грн.

2.3. За рахунок залишку:
Внести зміни до функціональної 

«Марсоходи», яка стала перемож-
цем в спортивному орієнтуванні. 
ІІ місце – команда «Іскра», пере-
можець конкурсної програми. А 
чемпіоном стала команда «Турис-
ти», яка була кращою у водному 
етапі. Всім учасникам вручили 
пам’ятні грамоти та корисні при-
зи: крокоміри, компаси, секун-
доміри, книги з виживання в екс-
тремальних умовах і, звичайно ж, 
іграшки та цікаві ігри. 

Адже це дитячий туристич-
ний зліт. Тому капітани команд 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ

чергова 13 сесія
РІШЕННЯ № 13/417

від 12 липня 2016 року   м. Боярка

1 липня 2016 року в Боярці 
стартував щорічний Молодіжний 
мистецький фестиваль імені Іва-
на Коваленка. 

До участі у Фестивалі-2016 
запрошується талановита мо-
лодь віком від 6 до 30 років, яка 
випробовує себе у мистецтві 
складання віршів, художнього 
читання, вокалу та гри на гітарі.

У 2016 році в рамках Фести-
валю відбудуться конкурси:

Поетичний Інтернет-кон-
курс «Віршована мелодія» – з 15 
липня до 15 жовтня 2016 р.;

Конкурс читців «Сила слова» – 
8 жовтня 2016 року на базі Києво-
Святошинського районного цен-
тру творчості молоді «Оберіг» (м. 
Боярка), початок об 11:00;

Вокальний конкурс «Осін-
ня пісня» – 22 жовтня 2016 р. 

ЗАПРОШУЄ МОЛОДІЖНИЙ МИСТЕЦЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ІМ. ІВАНА КОВАЛЕНКА-2016

отримали свої перші серйозні 
нагороди – значки «Боярський 
туристичний клуб «Іскра». Ту-
рист України». 

Активний відпочинок на при-
роді відбувся під пильним керів-
ництвом членів турклубу «Іскра» 
Андрія Хархана, Людмилі Пипко, 
Анни Кайдашової, Віктора Мос-
типана, Яни Мудрик. 

«Цього року приємно бачити 
нову генерацію туристичного 
клубу «Іскра». Колись – дуже 
серйозний, надзвичайно по-
пулярний та відомий. Потім 
туризм почав занепадати. Але 
залишилися традиції, знання, 
досвід, вміння виживати у важ-
ких умовах та цінувати дружбу, 
щирість, відвертість і, звісно 
ж, красу природи рідного краю. 
Тобто все те, що не повинно 
зникнути, що потрібно переда-
ти. Я виріс в туристичній родині, 
тому добре розумію, наскільки 
це важливо. Саме тому, за на-
шим глибоким переконанням, 
цим потрібно займатися. Саме 
тому ми цим займаємося», – пе-
реконаний один з організато-
рів цьогорічного туристичного 
зльоту Олександр Косяченко. 

Радіслав Кокодзей

та економічної структури видатків 
спеціального фонду міського бюдже-
ту за рахунок залишку коштів над-
ходжень коштів від відшкодування 
втрат с/г і лісогосподарського вироб-
ництва на початок 2016 року, а саме: 

по КФК 160101 КЕКВ 2240 
збільшити на 140 000,00 грн. (інвен-
таризація земель).

Внести зміни до функціональ-
ної та економічної структури ви-
датків спеціального фонду міського 
бюджету за рахунок залишку еко-
логічного податку на початок 2016 
року, а саме: 

по КФК 240604 КЕКВ 2240 
збільшити на 120 000,00 грн. (еко-
логічний аудит).

Перенаправити кошти в сумі                                                                                              
61 000,00 грн., виділені раніше 
як капітальні трансферти КП 
«БГВУЖКГ» по КФК 100203 КЕКВ 
3210 на придбання дитячих майд 
анчиків, дитячих гойдалок та інших 
конструкцій для облаштування ди-
тячих майданчиків.

Виділити з міського до район-
ного бюджету по КФК 250380 КЕКВ 
3220 кошти в сумі 850 000,00 грн. у 
вигляді субвенції на будівництво 
футбольного поля в ЗОШ № 3 в м. 
Боярка за рахунок виділених раніше 
коштів для будівництва спортивного 
майданчика на міському стадіоні за 
адресою: вул. Молодіжна, 5-б.

3. Внести відповідні зміни до до-
датків 1, 2, 3, 6, 7 «Рішення про затвер-
дження міського бюджету на 2016 рік».

4. Контроль за виконанням да-
ного рішення покласти на першого 
заступника міського голови Шульгу 
В. В. та профільну депутатську ко-
місію з питань реалізації держав-
ної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності, фінансів, 
бюджету, соціально-економічного 
розвитку.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                        О.О. ЗАРУБІН

на базі Києво-Святошинсько-
го районного центру творчості 
молоді «Оберіг» (м. Боярка), 
початок об 11.00; 

Конкурс гітаристів «Бояр-
ський Хрещатик» – 29 жовтня 
2016 р. на базі ЦТМ «Оберіг» (м. 
Боярка), початок о 10:00.

Після завершення всіх кон-
курсів, 19 листопада 2016 р., 
відбудеться гала-концерт з це-
ремонією нагородження. 

Всім учасникам Фестивалю 
при собі потрібно мати свідоцтво 
про народження чи паспорт. 

Якщо учасник Фестивалю 
не досягнув повноліття, повну 
відповідальність за його безпе-
ку, життя та здоров’я несе особа, 
яка його супроводжує. 

Запрошуємо меценатів 
та широку громадськість до-
лучитися до фінансування                     
Фестивалю. 

Новини Фестивалю, його 
Положення, форми заявок, 
умови проведення окремих 
конкурсів можна знайти на офі-
ційному сайті Фестивалю: 
www.kovalenko-fest.cspr.info, 
е-mail: fest-kovalenko@ukr.net, 
телефони почесного Прези-
дента Фестивалю Кириленко 
Марії Іванівни: 099-343-08-38;                   
097-667-80-31; 063-619-40-31. 
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Вітаємо Віртєєву Марію Михайлівну з 65-річчям
З повагою, голова Боярської міської організації ветеранів війни, праці та Збройних Сил Лідія Хоменко

 Про затвердження Регла-
менту Боярської міської ради VІІ 
скликання у новій редакції

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 
26, п. 14 ст. 46 Закону України 
«Про місцеве самоврядування 
в Україні», враховуючи про-
позиції постійної депутатської 
комісії Боярської міської ради 
VІІ скликання з прав людини, 
законності, правопорядку, про-

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ

чергова 13 сесія
РІШЕННЯ № 13/425

від 12 липня  2016 року   м. Боярка

Хоча шкільні канікули зараз у 
розпалі й школярики «відриваються» 
на морях та по бабусиних селах від 
набридливих алгебр та мовних пра-
вил, народні депутати України часу не 
марнують, а ведуть блоги у поті чола. 

Наскільки дієвий ККД від 
їхньої праці кожен день показує 
телевізор та схудлий гаманець 
більшості їхніх виборців. Однак 
у Фейсбуці, Інстаграмі, Твіттері 
життя кипить і вирує подіями. 

А щоб депу-
татам не так 
безтурботно жилося, журналіс-
ти чернівецької газети «Думай» 
провели своєрідний рейтинг 
грамотності дописів у Фейсбуці 
серед депутатів міжфракційно-
го об’єднання «Буковина», до 
якого входить і народний депу-
тат від нашого 95-го виборчого 
округу Михайло Гаврилюк.

Напевно, колоритну буко-
винську говірку нашого нар-

НАШ НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ – БЛОГЕР-ВІДМІННИК
депа чули всі й неодноразово у 
його численних телеінтерв’ю. 
На думку цього видання, свою 
сторінку у ФБ наш блогер-депу-
тат веде досить ретельно й не те, 
що не допускається мовних по-
милок, а й виконує всі правила 
пунктуації. 

Ось що пишуть буковинські 
журналісти: «А от козак Гаври-
люк, незважаючи на високу ак-
тивність у Фейсбуці, помилок 
не припускається. І розділові 
знаки правильно ставить, і ді-
єприкметникові та дієприслів-
никові звороти комами виділяє, 
і навіть одруківок немає. Ціка-
во, може буковинський герой 
із собою правопис носить? У 
будь-якому разі за знання рід-
ної мови йому безперечно 12 
можна поставити». 

Хоча, як сказано у Біблії, за 
ділами його пізнаємо його, а не 
за постами у Фейсбуці, та все ж 
приємно, що наш нардеп пра-
цює над собою і не є об’єктом 
жартів «95 кварталу».

Ольга Городня 

На території Київської області 
з 1 липня до 1 серпня 2016 року 
проводиться місячник добровіль-
ної здачі зброї, боєприпасів, ви-
бухових матеріалів, спеціальних 
засобів.

Всі громадяни, в яких зна-
ходиться зброя, залишилась від 
родичів, знайдена або є інфор-

МІСЯЧНИК ДОБРОВІЛЬНОЇ ЗДАЧІ ЗБРОЇ
мація про наявність незакон-
ної зброї та боєприпасів Другої 
Світової війни, просимо зверта-
тись до дозвільної системи Киє-
во-Святошинського відділу по-
ліції за адресою: м. Боярка, вул. 
Жовтнева, 22, кабінет № 1 або 
за телефоном: (067) 22-00-770; 
(097) 81-61-647.

Допоки триває спектоне літо 
і не всі громадяни вирушили на 
відпочинок, Київ та його най-
ближче передмістя, зокрема і 
боярчани, свій дорогоцінний час 
продовжують витрачати на сто-
яння у заторах або безкінечних 
«тянучках». Проте вже не одне 
десятиліття державними мужа-
ми виношується ідея збудувати 
навколо Києва нову кільцеву до-
рогу, яка буде віддалена від вже 
існуючої Великої кільцевої до-
роги на 10-15 км. Вона повинна 
починатися в районі Бородянки, 
обминути Боярку і виходити на 
Одеську трасу біля Глевахи. 

Проект нової кільцевої до-
роги вперше вивів у публічну 
площину губернатор Київської 
області Євген Жовтяк, а нещо-
давно до ідеї нової кільцевої 
знову повернулася нинішня 
влада столичної області. Заступ-
ник голови Київської обласної 
держадміністрації Лев Парцха-
ладзе представив презентацію 
Укрдіпродору з детальними 
відео та поясненнями проекту. 
На відео, спроектованому за до-
помогою комп’ютерної 3D гра-
фіки, видно сучасні розв’язки, 
знаки, об’єкти інфраструктури, 
естакади та безліч інших атри-

НОВА КІЛЬЦЕВА ДОРОГА ПРОХОДИТИМЕ ПОВЗ БОЯРКУ

бутів сучасної автомагістра-
лі. Якщо така дорога в Україні 
з’явиться, вона буде на рівні 
кращих зарубіжних автобанів. 
Планується, що нова Кільцева 
перетинатиме орнітологічний 
заповідник, затоку річки Ірпінь, 
залізницю та інші об’єкти. Ши-
рина земляного полотна – 38, 5 
м, проїжджа частина в одному 
напрямку – 11, 25 м плюс узбіч-
чя — 5 м. Передбачено розділю-
вальну смугу завширшки 13, 5 м, 
за рахунок якої дорога в кожно-
му напрямку може бути розши-
рена з двох до трьох смуг. Також 

проект будівництва кільцевої 
магістралі передбачає і рекон-
струкцію існуючої дорожньо-
транспортної інфраструктури. 
Зокрема, область повинна від-
ремонтувати Жулянський шля-
хопровід і залізничний переїзд у 
Вишневому.

Не забувають про цей про-
ект і на вищому рівні, зокрема, 
віце-прем’єр-міністр – Міністр 
регіонального розвитку, будів-
ництва та житлово-комунально-
го господарства України Генна-
дій Зубко зазначив, що питання 
розвитку інфраструктурних про-
ектів є найбільш пріоритетним 
для міністерства в 2016 році. Це 
стосується і будівництва нової 
кільцевої навколо Києва. «Фак-
тично ми розуміємо, що у Києва 
є два потужних логістичних цен-
три – східні та західні ворота. І 
нам необхідно розв’язати Київ 
як транспортний вузол», – додав 
міністр. Віце-прем’єр також не 
виключає, що на проект дороги 
можуть бути залучені кошти за-
рубіжних партнерів України.

Отже, залишається лише че-
кати, коли проекти й презентації 
нарешті втіляться в реальність!

Ольга Городня

тидії корупції та регламенту де-
путатської діяльності, –  
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Регламент Бо-
ярської міської ради VІІ скли-
кання у новій редакції (з Регла-
ментом можна ознайомитись 
на сайті Боярської міської ради: 

www.boyarka-inform.com). 
2. Контроль за виконанням 

даного рішення покласти на 
секретаря ради та на постійну 
депутатську комісію Боярської 
міської ради VІІ скликання з 
прав людини, законності, право-
порядку, протидії корупції та ре-
гламенту депутатської діяльності.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА              О. О.ЗАРУБІН

Створення ОСББ останнім 
часом хвилює багатьох жите-
лів багатоквартирних будинків. 
Саме це питання було одним із 
основних під час загальних збо-
рів мешканців виборчого округу       
№ 1 м. Боярка, які відбулись ще 
8 квітня 2016 року.

У зборах взяли участь де-
путат Боярської міської ради 
Тарас Добрівський та дирек-
тор КП «Києво-Святошин-
ські тепломережі» Микола 
Максимчук.

Йшлося про долю аварій-
ної споруди – котельні по вул. 
Франка, 105, яка не викорис-
товується за прямим призна-
ченням і де нині встановлено 
16 антен мобільного зв’язку. 
Було вирішено просити го-
лову Боярської міської ради 
винести на розгляд сесії пи-
тання щодо вилучення з влас-
ності КП «Києво-Святошин-
ські тепломережі» земельної 
ділянки як такої, що не ви-
користовується за призначен-
ням та перебуває в суборенді, 
що є порушенням чинного за-
конодавства.

Також було обговорено 
питання щодо створення 
ОСББ мешканцями будин-
ків по вул. Шевченка, 84, 86 
та І. Франка, 102, 104. Жи-
телі будинків зазначили, що 
житло збудоване у 1974-1976 
роках. За час експлуатації 
капітальні ремонти не про-
водились, час від часу вини-
кають аварійні ситуації тощо. 
Було вирішено звернутись до 
Боярського міського голови 
з проханням провести комп-
лекс робіт щодо обстеження 
стану будинків та обрахуван-
ня вартості ремонтних робіт.

Учасники зібрання обго-
ворили претензії жителів ко-
мунальних будинків по вул. 
Шевченка та Франка до керів-
ництва КП «БГВУЖКГ» щодо 
невиконання комплексу робіт 
з благоустрою прибудинкової 
території.

Редакція «Боярка-інформ» 
отримала відповідь про розгляд 
протоколу зборів за підписом 
заступника міського голови         
Віктора Мазурця.

У відповіді йдеться, що пра-
цівниками КП «БГВУЖКГ» 
проведено обстеження будин-
ків по вул. Шевченка, 84, 86 та 
І. Франка, 102, 104. Аварійних 
конструкцій не виявлено. Ши-
ферне покриття, відмостки, цо-
коль будинків потребують капі-
тального ремонту.

Заходами з підготовки до ро-
боти в осінньо-зимовий період 
2016-2017 рр. передбачено такі 
роботи за вказаними адресами:

• ремонт окремих ділянок 
внутрішньо будинкових мереж, 
ревізія запірної арматури;

• ремонт окремих коминів;
• ремонт козирків при вході 

до під’їздів.
Також КП «БГВУЖКГ» по-

відомило, що мешканці зга-
даних будинків мають значну 
заборгованість за житлово-ко-
мунальні послуги станом на 1 
червня 2016 року:
вул. Шевченка, 84 – 20 700, 00 грн;
вул. Шевченка, 86 – 5 300, 00 грн;
вул. І. Франка, 102 – 39 800, 00 грн;
вул. І. Франка, 104 – 74 500, 00 грн.

Крім цього КП «БГВУЖКГ» 
наголошує, що у 2016 році за-
плановано виконання робіт з 
реконструкції сміттєвого май-
данчика та модернізації вулич-
ного освітлення.

ПИТАННЯ – ВІДПОВІДЬ

ЗБОРИ. РІШЕННЯ. РОЗГЛЯД
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Про внесення змін в рішення 10 
сесії Боярської міської ради VII скли-
кання від 19.05.2016 р. № 10/347 
«Про затвердження Програми регулю-
вання та розвитку земельних відносин 
території міста Боярка на 2016 рік»

З метою захисту інтересів те-
риторіальної громади міста у сфері 
земельних відносин, впорядкуван-
ня, раціонального використання та 
охорони земель, наповнення місь-
кого бюджету за рахунок плати за 
землю, відповідно до Законів Укра-
їни «Про місцеве самоврядуван-

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ

 чергова 13 сесія
РІШЕННЯ № 13/464 

від 12 липня 2016 року    м. Боярка

Про затвердження Програми під-
тримки всіх форм управління бага-
токвартирними будинками на 2016-
2017 роки

Керуючись п. 22 ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», Законами Украї-
ни «Про об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку», «Про 
особливості здійснення права влас-
ності у багатоквартирному будинку», 
з метою створення сприятливих умов 
для активного розвитку управління 
майном багатоквартирних будинків у 
м. Боярка, покращення якості обслу-
говування житлового фонду та умов 
проживання населення, –

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму під-

тримки всіх форм управління бага-
токвартирними будинками на 2016-
2017 роки. 

2. Відділу фінансів, економічно-
го розвитку та торгівлі виконавчого 
комітету Боярської міської ради 
передбачати фінансування витрат, 
пов’язаних з реалізацією Програми 
підтримки всіх форм управління 
багатоквартирними будинками на 
2016-2017 роки. 

3. Відділу з питань житлово-
комунального господарства, тран-
спорту та надзвичайних ситуацій 
виконавчого комітету Боярської 
міської ради здійснити заходи щодо 
виконання Програми підтримки всіх 
форм управління багатоквартирни-
ми будинками на 2016-2017 роки. 

4. Контроль за виконанням да-
ного рішення покласти на Постій-
ну депутатську комісію Боярської 
міської Ради з питань реалізації 
державної регуляторної політики 
у сфері господарської діяльності, 
фінансів, бюджету, соціально-еко-
номічного розвитку та заступника 
міського голови відповідного на-
прямку.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                       О. О. ЗАРУБІН

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VIІ СКЛИКАННЯ

чергова 13 сесія
РІШЕННЯ № 13/429

від 12 липня 2016 року    м. Боярка

Про впорядкування роздрібної 
торгівлі пивом, алкогольними та сла-
боалкогольними напоями на терито-
рії міста Боярка

Керуючись ст. 140, 146 Консти-
туції України, ст. 30 та п. 44 ч. 1 ст. 
26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст. 15-3 
Закону України «Про державне 
регулювання виробництва й обі-
гу спирту етилового, коньячного і 
плодового, алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів», ст. 24 Закону 
України «Про забезпечення сані-
тарного та епідеміологічного бла-
гополуччя населення» зі змінами і 
доповненнями, Законом України 
«Про засади державної регулятор-
ної політики у сфері господарської 
діяльності», ст. 156, 178 Кодексу 
України про адміністративні право-
порушення, п. 9 Правил роздрібної 
торгівлі алкогольними напоями, за-
твердженими постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 30 липня 
1996 року № 854 зі змінами і допов-
неннями, Правилами роздрібної 
торгівлі тютюновими виробами, 
затвердженими наказом Міністер-
ства економіки та європейської ін-
теграції України від 24.07.2002 р. № 
218, та з метою усунення порушень 
громадського порядку у вечірній та 
нічний час, зменшення кількості 
злочинів, скоєних у стадії алко-
гольного сп’яніння, обмеження 
шкідливого впливу споживання 
алкогольних напоїв та пива (крім 
безалкогольного) на здоров’я непов-
нолітніх та мешканців міста, ство-
рення сприятливих умов для коор-
динації роботи об’єктів торгівлі та 
закладів ресторанного господар-
ства органами місцевого самовря-
дування, враховуючи висновки по-
стійної комісії міської ради з питань 
стратегічного розвитку, бюджету і 
фінансів, комунальної власності та 
регуляторної політики, – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ

чергова 13 сесія
РІШЕННЯ № 13/431

від 12 липня 2016 року   м. Боярка

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Заборонити продаж пива 

(крім безалкогольного), слабоал-
когольних та алкогольних напоїв у 
торговельній мережі міста, за ви-
нятком закладів ресторанного гос-
подарства, з 23:00 до 8:00.

2. Суб’єктам господарювання 
встановити інформаційні таблички 
щодо обмеження реалізації алко-
гольних напоїв згідно з пунктом 1 
цього рішення.

3. Заборонити продаж пива, 
алкогольних та слабоалкогольних 
напоїв під час проведення масових 
заходів у парку, скверах та на пло-
щах міста Боярка. На час проведен-
ня таких заходів дозвіл на продаж 
та споживання пива у пластиковій 
тарі видається виконавчим коміте-
том Боярської міської ради. 

4. Заборонити продаж пива, 
алкогольних та слабоалкогольних 
напоїв на відкритих площадках 
біля стаціонарних та тимчасових 
об’єктів торгівлі.    

5. Визнати невідповідними для 
продажу пива (крім безалкоголь-
ного), алкогольних, слабоалкоголь-
них напоїв та тютюнових виробів:

• торговельні приміщення пло-
щею менш як 20 кв. метрів (крім 
тютюнових виробів) та літні май-
данчики;

• приміщення на території 
шкільних, дошкільних закладів 
освіти та закладів охорони здоров’я;

• зупинки громадського тран-
спорту;

6. Пропонувати навчальним зак-
ладам посилити роз’яснювальну 
роботу серед підлітків та молоді про 
шкідливий вплив вживання пива 
(крім безалкогольного), алкоголь-
них та слабоалкогольних напоїв.

7. Дане рішення набуває чин-
ності з дня його опублікування у за-
собах масової інформації.

8. Контроль за виконанням да-
ного рішення покласти на постій-
ну депутатську комісію з питань 
промисловості, підприємницької 
діяльності, торгівлі, реклами, тран-
спорту, зв’язку та питань залучення 
інвестицій, а також на заступника 
міського голови відповідного на-
прямку.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                   О. О. ЗАРУБІН

Про прийняття до комуналь-
ної власності територіальної 
громади м. Боярка дитячих (без-
господарних) майданчиків, що 
розташовані у м. Боярка 

Керуючись Законами Украї-
ни «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні», «Про благоустрій 
населених пунктів», враховую-
чи Правила благоустрою тери-
торії міста Боярка, затверджені 
рішенням Боярської міської 
ради від 24.11.2011 р. № 14/701, 
з метою необхідності забез-
печення надійної та безпечної 
експлуатації дитячих майдан-
чиків, –
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Прийняти до комунальної 
власності територіальної гро-
мади м. Боярки дитячі майдан-
чики, згідно з додатком.

2. Визначити балансоутри-
мувачем зазначених дитячих 
майданчиків комунальне під-
приємство «Боярське головне 
виробниче управління жит-
лово-комунального господар-
ства».

3. Доручити комунальному 
підприємству «Боярське голо-
вне виробниче управління жит-
лово-комунального господар-

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ

чергова 13 сесія
РІШЕННЯ № 13/427

від 12 липня 2016 року      м. Боярка

ства» провести реконструкцію 
та благоустрій на вказаних ди-
тячих майданчиках. 

4. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на за-
ступника міського голови згід-
но розподілу обов’язків та на 
постійну депутатську комісію з 
питань житлово-комунального 
господарства, енергозбережен-
ня, благоустрою міста.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА             О. О. ЗАРУБІН

Додаток
до рішення сесії Боярської

міської ради VІІ скликання
від 12.07.2016 р. № 13/427

ПЕРЕЛІК ДИТЯЧИХ МАЙДАНЧИКІВ
1. вул. Білогородська, 41-43
2. вул. Білогородська, 45
3. вул. Білогородська, 27
4. вул. Білогородська, 23
5. вул. Білогородська, 19-а
6. вул. Молодіжна, 77
7. вул. Жуковського, 1-3
8. вул. Молодіжна, торго-

вельний центр «Фора»
9. вул. Соборності, 53
10. парк Перемоги
11. вул. Щорса, 23
12. вул. Хрещатик, 102
13. вул. Лінійна, 30
14. вул. Є. Коновальця, 26
15. вул. Київська (біля озера)
16. С/г технікум 
17. вул. Молодіжна, 12/2
18. вул. Білогородська, 144

Про прийняття до комунальної 
власності територіальної громади м. 
Боярка тепломережі по вул. Молодіж-
на, 77 у м. Боярка 

Керуючись Законом України 
«Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи звернення 
начальника Боярського ЛВУМГ від 
01.07.2016 р. № 1636/20, –

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Прийняти до комунальної 

власності територіальної громади 
м. Боярки тепломережу, що знахо-
диться по вул. Молодіжній, 77 у м. 
Боярка та належить філії УМГ «Ки-
ївтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз».

2. Визначити балансоутриму-
вачем зазначеної тепломережі ко-
мунальне підприємство «Боярське 
головне виробниче управління 
житлово-комунального господар-
ства».

3. Контроль за виконанням да-
ного рішення покласти на заступ-
ника міського голови згідно з роз-
поділом обов’язків та на постійну 
депутатську комісію з питань жит-
лово-комунального господарства, 
енергозбереження, благоустрою 
міста.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                       О. О. ЗАРУБІН

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ

чергова 13 сесія
РІШЕННЯ № 13/428

від 12 липня 2016 року    м. Боярка

Про затвердження  Програми 
«Боярка без бар’єрів» на 2016-2020 
роки

Відповідно до п. 22, ч. 1, ст. 26 
Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні», Закону 
України «Про основи соціальної 
захищеності інвалідів в Україні», 
Державної цільової Програми «На-
ціональний план дій з реалізації 
Конвенції про права інвалідів» на 
період до 2020 року, Указів Пре-
зидента України від 01.06.2005 р. 
№ 900 «Про першочергові заходи 
щодо створення сприятливих умов 
життєдіяльності людей з обмеже-
ними фізичними можливостями» 
та від 18.12.2007 р. № 1228/2007 
«Про додаткові невідкладні заходи 
щодо створення сприятливих умов 
життєдіяльності осіб з обмеженими 
фізичними можливостями», Поста-
нови Кабінету Міністрів України 
від 29.07.2009 р. № 784 «Про затвер-

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VIІ СКЛИКАННЯ

чергова 13 сесія
РІШЕННЯ № 13/418

від 12 липня 2016 року   м. Боярка

дження плану заходів щодо ство-
рення безперешкодного життєвого 
середовища для осіб з обмеженими 
фізичними можливостями та інших 
маломобільних груп населення на 
2009-2015 роки «Безбар’єрна Укра-
їна»», – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму «Бояр-

ка без бар’єрів» на 2016-2020 роки 
(з додатком можна ознайомитись 
на сайті Боярської міської ради 
www.boyarka-inform.com).

2. Виконавчому комітету Бояр-
ської міської ради затвердити склад 
комісії «Для обстеження об’єктів 
інфраструктури, вирішення пер-
шочерговості виконання пунктів  
Програми «Боярка без бар’єрів» на 
2016-2020 роки».

3. Фінансування Програми за-
тверджується окремо на рік.

4. Контроль за виконанням 
цього рішення покласти на постій-
ну депутатську комісію з питань 
духовності, соціального захисту, 
освіти, культури, охорони здоров’я, 
материнства і дитинства, молодіж-
ної політики, туризму та спорту, та  
заступника міського голови В. В. 
Мазурця.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                       О. О. ЗАРУБІН

ня в Україні», «Про землеустрій», 
«Про охорону земель», керуючись 
Земельним кодексом України, По-
датковим кодексом України, Бюд-
жетним кодексом України, —

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Пункт 4 Програми регулю-

вання та розвитку земельних відно-
син території міста Боярка на 2016 
рік, затвердженої рішенням 10 сесії 
Боярської міської ради VII скли-
кання від 19.05.2016 р. № 10/347 ви-
класти в наступній редакції, а саме: 
в таблицю № 1, додати:

• Основні заходи: топографо-
геодезичні вишукування;

• Орієнтовні обсяги витрат по 
роках, тис. грн.: 83;

• Джерела фінансування: Місь-
кий бюджет (ст. 67 Закону України 
«Про землеустрій»).
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                      О. О. ЗАРУБІН

Про прийняття автомобільних до-
ріг до комунальної власності територі-
альної громади м. Боярка  

Відповідно до ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», на виконання 
рішення від 22.12.2015 р. № 3/28 
«Про проведення інвентаризації 
доріг, що знаходяться в м. Боярка», 
з метою більш ефективного вико-
ристання автомобільних доріг, що 
знаходяться на території Боярської 
міської ради, та забезпечення мож-
ливості їх ремонту та безпеки екс-
плуатації, –

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Прийняти до комунальної 

власності територіальної громади м. 
Боярка автомобільні дороги за на-
ступними адресами:  

- площа Михайлівська;
- вул. Вокзальна;
- вул. Волгоградська;
- вул. Гоголя;
- вул. Михайла Грушевського; 
- вул. Київська;
- вул. Лінійна;
- вул. Петра Сагайдачного;
- вул. Сєдова;
- вул. Б. Хмельницького.
2. Визначити балансоутри-

мувачем даних доріг комунальне 
підприємство «Боярське головне 
виробниче управління житлово-ко-
мунального господарства».

3. Змінити склад комісії з інвен-
таризації доріг, затверджений від-
повідно до п. 1 рішення Боярської 
міської ради від 22.12.2015 р. № 3/28, 
згідно із додатком № 1.

4. Провести зазначеній комісії 
інвентаризацію цих доріг з визна-
ченням їх балансової вартості.

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VIІ СКЛИКАННЯ

чергова 13 сесія
РІШЕННЯ № 13/426

від 12 липня 2016 року    м. Боярка

Додаток
до рішення сесії Боярської       

міської ради VІІ скликання        
від 12.07.2016 р. № 13/426

СКЛАД КОМІСІЇ
з інвентаризації доріг, що знаходяться на 
території Боярської міської ради:
Голова комісії:

Заступник міського голови                                                   
В. В. Мазурець; 
Заступник голови комісії:

Депутат Боярської міської ради 
Є. В. Михальов; 
Секретар комісії:

Спеціаліст відділу з питань жит-
лово-комунального господарства, 
транспорту та надзвичайних ситуа-
цій П. П. Ремесло;
Члени комісії:

Начальник КП «БГВУЖКГ»                                      
В. А. Камінський;

Гол. спеціаліст з питань архітек-
тури А. О. Романюк;

Майстер шляховик КП 
«БГВУЖКГ» Ю. В. Трофімов;

Начальник юридичного відділу 
Л. М. Безверха;

Начальник відділу бухгал-
терського обліку і звітності                                                                         
О. П. Дідушко.

5. Комісії з інвентаризації до-
ріг після виконання вищезазначе-
них пунктів розробити поетапний 
план прийняття на баланс КП 
«БГВУЖКГ» усіх доріг та вулиць, 
що знаходяться на території Бояр-
ської міської ради, а також прове-
дення їх паспортизації відповідно 
до законодавства.   

6. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на за-
ступника міського голови згідно 
розподілу обов’язків та на постійну 
депутатську комісію з питань жит-
лово-комунального господарства, 
енергозбереження, благоустрою 
міста.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                       О. О. ЗАРУБІН

Про затвердження положення 
«Про порядок проведення громад-
ського обговорення у місті Боярка»

Відповідно до Закону України 
«Про забезпечення участі громад-
ськості у формуванні та реалізації 
державної політики», керуючись 
статтею 25 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити положення «Про 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ 

чергова 13 сесія
РІШЕННЯ № 13/424

від 12 липня 2016 року  м. Боярка

порядок проведення громадського 
обговорення у місті Боярка» (з По-
ложенням можна ознайомитись на 
сайті Боярської міської ради).

2. Рішення Боярської міської 
ради № 43/1984 від 25 лютого 2014 
року «Про проведення регулярних 
громадських слухань не рідше, ніж 
один раз на квартал» вважати та-
ким, що втратило чинність.

3. Контроль за виконанням рі-
шення покласти на постійну комі-
сію Боярської міської ради з прав 
людини, законності, правопорядку, 
протидії корупції та регламенту де-
путатської діяльності та на першого 
заступника міського голови.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                      О. О.ЗАРУБІН

Про затвердження в новій ре-
дакції рішення чергової 12 сесії Бо-
ярської міської ради №12/365 від 
09.06.2016.

Відповідно до ст. 48 Закону 
України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», враховуючи про-
позиції Тимчасової контрольної 
комісії «З вивчення питання до-
цільності зняття статусу сімейного 
4-го поверху гуртожитку за адре-
сою: м. Боярка, вул. Молодіжна, 
12/2», –

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VIІ СКЛИКАННЯ

чергова 13 сесія
РІШЕННЯ № 13/434

від 12 липня 2016 року   м. Боярка

«Про звернення до Голови Верхо-
вної Ради України та народних де-
путатів України щодо недопущення 
ухвалення змін до Конституції Украї-
ни у частині надання особливого ста-
тусу окремим районам Донецької та 
Луганської областей»

Відповідно до ст. 25, 26, 49 За-
кону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», –

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Звернутися до Голови Верхо-

вної Ради України та народних де-
путатів України щодо недопущен-
ня ухвалення змін до Конституції 
України у частині надання особли-
вого статусу окремим районам До-
нецької та Луганської областей 

2. Контроль за виконанням цьо-
го рішення залишаю за собою.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                       О. О. ЗАРУБІН

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ

чергова 13 сесія
РІШЕННЯ №   13/432 

від 12 липня  2016 року    м. Боярка

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Створити тимчасову конт-

рольну комісію з вивчення питання 
про діяльність гуртожитку за адре-
сою: м. Боярка, вул. Молодіжна, 
12/2 у складі:

Виборна З. А. – голова комісії
Борецький О. П.
Лавріненко Л. С.
Романченко О. І.
Петров О. Є.
Васькевич В. П.
Рябич О. М.
2. Даній комісії здійснити пере-

вірку всіх обставин справи по дано-
му питанню та підготувати звіт та 
пропозиції.

3. Контроль за виконанням да-
ного рішення покласти на секрета-
ря ради.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                       О. О. ЗАРУБІН

Детальна інформація на сайті: www.boyarka-inform.com
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АНАЛІЗ 
регуляторного впливу проекту 
рішення Боярської міської ради 
«Про встановлення плати за землю 
та затвердження положення про 
встановлення плати за землю в                       
м. Боярка та в адміністративних 
межах Боярської міської ради».

1. Визначення та аналіз 
проблеми, яку пропонується 
розв’язати шляхом державного 
регулювання господарських від-
носин, оцінка важливості цієї 
проблеми.

Опис проблеми:
Законами України «Про 

місцеве самоврядування в 
Україні», «Про оренду землі», 
ст. 275.3 Податкового кодексу 
України законодавчо закріпле-
но право органів місцевого са-
моврядування встановлювати 
ставки податку та орендної пла-
ти в межах своїх повноважень. 
Зокрема визначено, що розмір 
річної орендної плати встанов-
люється у договорі оренди, але 
річна сума платежу не може 
бути меншою:

• для земель сільськогоспо-
дарського призначення – роз-
міру земельного податку, що 
встановлюється Податковим 
кодексом України;

• для інших категорій зе-
мель – трикратного розміру 
земельного податку, що вста-
новлюється Податковим ко-
дексом України.

Крім того, ст. 288 ПКУ пе-
редбачено, що річна орендна 
плата за земельні ділянки, що 
перебувають у державній або 
комунальній власності, не може 
перевищувати 12 відсотків нор-
мативної грошової оцінки. Роз-
мір орендної плати може бути 
більшим граничного розміру 
орендної плати, у разі визна-
чення орендаря на конкурент-
них засадах. 

Кошти за оренду земель-
них ділянок скеровуються до 
місцевого бюджету. Тому ди-
ференціація розмірів орендної 
плати з врахуванням комер-
ційної цінності земельних ді-
лянок, які здаються в орен-
ду, а також реалізації завдань 
стратегії розвитку земельних 
відносин в місті дозволить 
збільшити надходження до 
бюджету та підвищити ефек-
тивність землекористування.

Метою даного регулюван-
ня є вдосконалення земель-
них відносин у сфері оренди 
землі на основі встановлення 
економічно обґрунтованих, 
справедливих, єдиних ставок 
орендної плати, диференці-
ації ставок залежно від функ-
ціонального призначення зе-
мельної ділянки.

З метою ефективного вико-
ристання земельних ділянок, 
які знаходяться у комуналь-
ній власності міста, отриман-
ня додаткових надходжень 
до бюджету від оренди землі, 
сприяння розвитку малого 
підприємництва та приведен-
ня у відповідність із нормами 
Закону України «Про оренду 
землі» даним рішенням перед-
бачається привести відносини 
з оренди землі на території 
міста у відповідність нормам 
чинного законодавства, вдос-
коналити і визначити про-
зорий механізм розрахунку 
орендної плати, залежно від 
нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки, як перед-
бачено чинним законодав-
ством.

Обґрунтування, чому виз-
начена проблема не може бути 
розв’язана за допомогою ринко-
вих механізмів і потребує дер-
жавного регулювання:

Повноваження із вста-
новлення розмірів орендної 
плати за земельну ділянку на-

дані чинним законодавством 
відповідним міським радам. 
Змінити розмір податку та 
цим самим вирішити вище-
зазначені проблеми за допо-
могою ринкових механізмів 
(без прийняття відповідного 
регуляторного акта), наприк-
лад, шляхом укладання будь-
яких угод з підприємцями або 
іншим шляхом, не можна, так 
як це буде суперечити нормам 
діючого законодавства. Тобто 
вирішення проблем потребує 
державного регулювання і 
можливо тільки шляхом при-
йняття цього регуляторного 
акта – рішення міської ради 
відповідно до норм чинного 
законодавства.

2. Визначення цілі регулю-
вання регуляторного акта.

Цілями розробки та затвер-
дження положення «Про вста-
новлення плати за землю та 
затвердження положення про 
встановлення плати за землю в 
м. Боярка та в адміністративних 
межах Боярської міської ради»: 

• встановлення соціально 
справедливих розмірів оренд-
ної плати за земельні ділянки;

• забезпечення ефективного 
використання земельного фон-
ду міста в інтересах територі-
альної громади міста;

• збільшення надходжень до 
загального фонду міського бюд-
жету за рахунок перегляду роз-
міру ставок за оренду землі для 
більшості видів її цільового ви-
користання та направлення до-
даткових коштів на соціальний 
розвиток міста;

• забезпечення більш повно-
го обліку земель, їх власників і 
користувачів, раціонального та 
ефективного використання зе-
мельних ділянок;

• можливість вирішення пи-
тань оренди землі на території 
міста в межах чинного законо-
давства України.

Для досягнення цілей необ-
хідна реалізація таких першо-
чергових завдань:

• удосконалення місцевих 
нормативних актів з регулю-
вання земельних відносин;

• впровадження диференці-
йованих підходів до розрахунку 
орендної плати.

3. Визначення та оцінка усіх 
прийнятих альтернативних спо-
собів досягнення встановлених 
цілей, у тому числі ті з них, які не 
передбачають безпосереднього 
державного регулювання госпо-
дарських відносин.

Під час розроблення по-
ложення «Про встановлення 
плати за землю та затвердження 
положення про встановлення 
плати за землю в м. Боярка та 
в адміністративних межах Бо-
ярської міської ради» було роз-
глянуто такі альтернативні спо-
соби визначених цілей: 

• неприйняття даного регу-
ляторного акта (відмова від ре-
гулювання). 

• регулювання вищезазна-
ченої проблеми на державному 
рівні;

• прийняття міською радою 
рішення «Про встановлення 
плати за землю та затвердження 
положення про встановлення 

плати за землю в м. Боярка та в 
адміністративних межах Бояр-
ської міської ради».

Оцінюючи визначені аль-
тернативи, слід зазначити, що 
перша альтернатива не є при-
йнятною, оскільки вона веде 
до порушень норм діючого 
законодавства. Вирішення 
проблеми за допомогою дру-
гої альтернативи в теперіш-
ній час неможливо, оскільки 
існуюче законодавство не 
регламентує детальний ме-
ханізм визначення орендних 
ставок на земельні ділянки. 

Прийняття третьої альтер-
нативи дасть можливість вирі-
шити визначені проблеми при 
дотриманні норм чинного зако-
нодавства України, в найбільш 
короткий термін, з найменши-
ми витратами.

Тому вона є прийнятною.
4. Механізм і заходи, які за-

безпечать розв’язання визначе-
ної проблеми шляхом прийняття 
запропонованого регуляторного 
акта.

1. Прийняття місцевого нор-
мативного документу, який у 
рамках чинного законодавства 
дає можливість спростити, удос-
коналити і зробити прозорим 
порядок та механізм надання зе-
мельних ділянок в оренду.

2. Забезпечення раціональ-
ного, ефективного використан-
ня земельного фонду міста, ме-
тодів його оцінки і розрахунків 
ставок за його використання.

3. Невідкладне оприлюд-
нення нового регулювання в за-
собах масової інформації з ме-
тою громадського обговорення 
проекту регуляторного акту, та 
надання зауважень та пропози-
цій від громадськості.

4. Забезпечення прозорості 
і вільного доступу до інформа-
ції щодо визначення розміру 
орендної плати за земельні ді-
лянки.

5. Укладання договорів 
оренди земельних ділянок.

5. Обґрунтування можливос-
ті досягнення визначених цілей 
у разі прийняття регуляторного 
акта. 

Запропонований проект рі-
шення не потребує додаткових 
фінансових витрат як орендарів, 
так і міської ради. 

Запровадження даного ре-
гулювання покращить умови 
започаткування та ведення 
підприємницької діяльності, 
сприятиме ефективному вико-
ристанню земельних ресурсів 
та вкладанню інвестицій в їх 
господарське освоєння.

Прийняття запропоновано-
го рішення підвищить інфор-
мованість орендарів щодо того, 
у якій послідовності проводить-
ся розрахунок річної орендної 
плати.

Зовнішніми чинниками, що 
впливають на дію регуляторно-
го акта, є зміни чинного зако-
нодавства.

6. Очікувані результати прий-
няття запропонованого регуля-
торного акта.

З прийняттям даного регу-
ляторного акта вигоди одер-
жать: міська влада, суб’єкти 
господарювання, населення.

Суб’єкт Вигоди Витрати
Органи місцевого 
самоврядування

Наповнення доходної 
частини місцевого бю-
джету та можливість 
реалізації соціальних 
програм міста вна-
слідок надходжень до 
міського бюджету.

Витрати, пов’язані зі 
збільшенням документо-
обігу та можливим веден-
ням договірної роботи з 
землевласниками.

Суб’єкти 
підприємницької 
діяльності,
громадяни

• Створення рівних 
умов конкуренції;

• прозорість і гласність 
у процесі формування 
розмірів плати за землю.

Витрати пов’язані з спла-
тою розміру орендної пла-
ти, податку за користуван-
ня землею; з необхідністю 
переукладення договорів 
оренди землі, які не відпо-
відають вимогам чинного 
законодавства.

Населення Прозорість і гласність 
у процесі формування 
розмірів  плати за землю.

Відсутні

7. Обґрунтування терміну дії 
запропонованого регуляторного 
акта.

Строк дії запропонованого 
регуляторного акту необме-
жений. При внесенні змін до 
чинного законодавства, які 
можуть впливати на дію регу-
ляторного акта, до нього бу-
дуть вноситись відповідні змі-
ни або доповнення.

8. Показники результатив-
ності регуляторного акта.

Основними показниками 
результативності запропонова-
ного регуляторного акту буде 
надходження коштів до місько-
го бюджету від плати за оренду 
земельних ділянок.

Передбачається збільшення 
надходжень до міського бюд-
жету за рахунок впорядкуван-
ня договірних відносин та ви-
значення справедливих ставок 
орендної плати.

Рівень інформованості очі-
кується на рівні до 100 % за 
рахунок оприлюднення регуля-
торного акту в мережі Інтернет, 
на сайті Боярської міської ради 
та її виконавчого комітету.

9. Заходи, за допомогою 
яких буде здійснюватися від-
стеження результативності ре-
гуляторного акта.

Відстеження результатив-
ності даного регуляторного 
акта буде здійснюватись за до-
помогою аналізу надходжень 
до міського бюджету плати за 
оренду землі на підставі звітних 

матеріалів та звітності міської 
ради.

Оцінка ефективності запро-
понованого регуляторного акта 
буде здійснена за підсумками 
проведення базового, повтор-
ного та періодичного відсте-
ження результативності регуля-
торного акту.

Базове відстеження резуль-
тативності регуляторного акта 
буде проведено до набрання 
ним чинності.

Повторне відстеження ре-
зультативності регуляторного 
акта буде проведено в термін 
не пізніше 2 років з дня на-
брання ним чинності. Пері-
одичні відстеження будуть 
проводитися раз на кожні 3 
роки, починаючи з дати за-
кінчення заходів з повторного 
відстеження результативності 
даного регуляторного акту.

Пропозиції та зауваження 
відносно даного регуляторного 
акта будуть прийматися протя-
гом одного місяця з дати опри-
люднення проекту рішення 
міської ради та аналізу регуля-
торного впливу проекту даного 
рішення з вказівкою реквізитів 
юридичної особи або ПІБ фі-
зичної особи та її домашньої 
адреси:

• у письмовій формі за адре-
сою: м. Боярка, вул. Білогород-
ська, 13, виконавчий комітет 
Боярської міської ради або за 
тел. (04598) 41-815.

Про встановлення плати за зем-
лю та затвердження положення про 
встановлення плати за землю в м. 
Боярка та в адміністративних межах 
Боярської міської ради

Керуючись ст. 34, 35, 26 Закону 
України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», ст. 21, 24 Закону 
України «Про оренду землі», По-
датковим кодексом України, Зе-
мельним кодексом України та з 
метою збільшення податкових над-
ходжень до місцевого бюджету, – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Встановити в м. Боярка та в 

адміністративних межах Боярської 
міської ради плату за землю в складі 
податку на майно.

2. Затвердити положення про 
встановлення плати за землю в 
м. Боярка та в адміністративних 
межах Боярської міської ради, від-
сотки від нормативної грошової 
оцінки землі для розрахунку розмі-
ру орендної плати за користування 

земельними ділянками в місті Бо-
ярка та в адміністративних межах 
Боярської міської ради (з додат-
ками 1, 2 можна ознайомитись на 
сайті Боярської міської ради: 
www.boyarka-inform.com).

3. Провести перегляд орендної 
плати за земельні ділянки кому-
нальної власності територіальної 
громади м. Боярка, які передані в 
оренду, шляхом укладання додат-
кової угоди «Зміна умов договору 
оренди землі», в частині оплати в 
порядку, встановленому чинним 
законодавством з метою приве-
дення у відповідність до вимог да-
ного рішення.

4. Вважати таким, що втратило 
чинність рішення Боярської місь-
кої ради від 19.02.2015 № 56/2600 
«Про встановлення плати за землю 
та затвердження положення про 
встановлення плати за землю на те-
риторії міста Боярка».

5. Дане рішення набирає чин-
ності з 01 січня 2017 року.

6. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на за-
ступника міського голови відпо-
відно до розподілу функціональних 
обов’язків.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                      О. О. ЗАРУБІН 

  ПРОЕКТ
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

VІІ СКЛИКАННЯ
чергова  ___ сесія

РІШЕННЯ № ________
від  ________   2016 року    м. Боярка

14 липня під головуванням 
міського голови Олександра За-
рубіна відбулось засідання ви-
конавчого комітету Боярської 
міської ради. 

Члени виконкому розгляну-
ли ряд основних питань, серед 
яких: про стан роботи зі звер-
неннями громадян та про стан 
виконавської дисципліни при 
виконанні документів органів 
виконавчої влади вищого рівня 
та власних рішень. 

Напередодні засідання ви-
конавчого комітету, 12 липня, 
відбулась чергова сесія Бояр-
ської міської ради. Депутати 
затвердили Програму «Боярка 
без бар’єрів», а на засіданні ви-
конавчого комітету було затвер-
джено склад комісії для обсте-
ження об’єктів інфраструктури 
та вирішення першочерговості 
виконання пунктів цієї Про-
грами. 

Визначено місця паркуван-
ня транспортних засобів по вул. 
Хрещатик. Також затверджено 
схеми розташування торговель-
них місць та встановлено вар-

тість прибирання і вивезення 
ТПВ у ярмаркові дні за адресою: 
вул. Кібенка – Київська. 

Надано дозвіл на виготов-
лення проектно-кошторисної 
документації для переведення 
ДНЗ на тверде паливо, для про-
ведення їх капремонтів та Бу-
динку культури. 

Створено комісію з передачі 
до комунальної власності бу-
динків, що належать ВП НУБіП 
України. 

На засіданні проголосовано 
зменшити тариф з утримання 
будинку та прибудинкової те-
риторії житлового будинку на 
вул. Молодіжній, 1-а. Також 
визначено виробника, тран-
спортувальника та постачаль-
ника теплової енергії для Бояр-
ської ЗОШ № 5. 

Члени виконкому надали 
дозволи на розміщення об’єктів 
торгівлі, побуту, виробництв та 
розглянули архітектурні, жит-
лові питання. 

Детальніше про рішення ви-
конкому читайте у наступному 
номері «Боярка-інформ». 

КОЛИ ВЕРСТАВСЯ НОМЕР
ВИКОНКОМ РОЗГЛЯНУВ ВАЖЛИВІ ПИТАННЯ



ГОРОСКОП 
Овен

Ваше прагнення дещо уповільнитись дозво-
лить чітко формулювати майбутні плани, відчува-
ти майбутні зміни, а також їх наслідки. Приділіть 
більше уваги вашим близьким. Кращий спосіб 
залагодити стосунки – взяти довгоочікувану від-
пустку саме на цей час.

Телець
Прекрасний час для зміцнення шлюбу, створення 

або відродження міцних сімейних традицій. Присвя-
тіть своє дозвілля улюбленому захопленню – і зможе-
те досягти неймовірних успіхів на творчій ниві. Зна-
ння, отримані у цей час, швидко принесуть плоди у 
вигляді стрімкого особистісного зростання. 

Близнюки
Якщо ви давно планували капітальний ремонт 

або зміну квартири – саме час починати. Ваш бю-
джет це дозволяє. У вас буде досить енергії для занять 
спортом, енергетичними практиками. Приділіть 
увагу своїй зовнішності – косметичні процедури та 
шопінг принесуть відмінні плоди і піднімуть настрій.

Рак
Нині корисні хобі і захоплення, пов’язані з об-

лаштуванням житла та побуту. Багато хто знайде 
себе в кулінарії, квітникарстві, рукоділлі, дизайні 
інтер’єру. Вдалий час для відвідування духовних, 
культурних й освітніх семінарів, лекцій. Можна 
відновити минулі відносини або давно втрачену 
дружбу.

Лев
Вам захочеться виділитися з натовпу, виби-

раючи для цього часом креативні і навіть дещо 
екстравагантні види захоплень. Список можли-
вих пристрастей занадто великий, щоб його опи-
сати. Проте, зірки радять не ставити в пріоритет 
гостроту відчуттів, а постаратися вибрати вид за-
нять, до якого лежить душа.

Діва
Вам захочеться збирати сімейні реліквії і склада-

ти свій родовід, налагодити втрачені зв’язки з дале-
кими родичами та старими, давно забутими друзями. 
Дозвілля бажано проводити вдома, в тихій, сімейній 
обстановці. Дехто захопить садівництвом, кулінарі-
єю, музикою. 

Терези
Намагайтеся приділяти більше уваги бажан-

ням свого партнера. Цей період прекрасно під-
ходить для поновлення почуттів, відродження 
старих відносин або повернення колишнього 
коханого. Для виходу зайвої агресивної енергії 
рекомендується вести активний спосіб життя, за-
йнятися спортом. 

Скорпіон
Вашим девізом буде: я зроблю все краще за ін-

ших! Терплячі і наполегливі досягнуть прекрасних 
результатів у створенні сайтів, написанні книг або 
картин, різьбі по дереву і будь-якому іншому занят-
ті, де вітається терпіння і педантизм. Зірки ж радять 
не робити необдуманих вчинків і дотримуватися за-
ходів безпеки.

Стрілець
Ви будете схильні цінувати комфорт. Та про-

водити вільний час вдома або на дачі. Захоплення 
будуть безпосередньо пов’язані з бажанням зроби-
ти своє житло ще більш затишним і красивим. Це 
оцінять домочадці і друзі, які будуть тягнутися в ваш 
будинок невичерпної вервечкою. 

Козеріг
Не відмовляйте собі в задоволенні ходити в гос-

ті, а також приймати друзів у себе. З’явиться схиль-
ність до занять, пов’язаних з природою. Головною 
пристрастю, швидше за все, буде тяга до подорожей, 
розгадування таємниць історії, розуміння особли-
востей різних систем вірувань, вивчення іноземних 
мов.

Водолій
З’явиться гостре бажання самовдосконалювати-

ся. Ви будете дізнаватися для себе щось новеньке, 
знайомитися з цікавими людьми, розкривати свої 
таланти. У багатьох з’явиться тяга до вивчення па-
ранормальних практик, чому посприяє загострена 
інтуїція. Інші зануряться з головою в творчі процеси.

Риби
У ваших захопленнях з’явитися новий акцент, 

пов’язаний не тільки з приємним, але і корисним 
дозвіллям. Когось захопить робота волонтера, іншо-
го – можливість подорожувати. А хтось буде зніма-
ти аматорські відеофільми про друзів чи вигадувати 
креативні гасла для рекламних проспектів.
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Замовлення 

ПРАЦІВНИКИ ЦЕХУ 
повний соцпакет, 
З/п від 6000 грн.
Досвід роботи 
не обов’язково

Адреса: с. Тарасівка, 
вул. Київська, 77/8
(067) 462-03-11

НА ХАрчОВЕ ВирОБНицТВО ПОТріБНі:

НА ВИРОБНИЧУ БАЗУ В СМТ. ГЛЕВАХА

Досвід роботи 
обов’язковий

Висока, своєчасна заробітна плата

Нач. цеху 067-230 31 40

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:
• Зварювальники 

(ручна, напівавтомат, аргон)
• Слюсарі механоскладальних робіт
• Слюсар-електромонтажник 

(обслуговування та монтаж обладнання)
Втрачену карту 

водія, видану Кононову 

Павлу Сергійовичу,

вважати недійсною.

Втрачений військовий
квиток, виданий 
Зінов’євій Анні 

Василівні 
Києво-

Святошинським РВК,
 вважати недійсним.

Щиро вітаємо з 65-річчям голо-
ву Києво-Святошинської районної 
організації ветеранів війни, праці 
та Збройних сил ПАСТОВеНСьКОГО 
Анатолія Володимировича.

Зичимо Вам здоров’я, щастя, 
добробуту, великих успіхів та здо-
бутків у всіх справах, наснаги та 
натхнення, а також довгих років 
життя у міцному родинному колі 
серед вірних друзів та партнерів.

СОНЯЧНІ ВІТАННЯ

З найщирішими вітаннями, Лідія Хоменко 
та Боярська міська організація ветеранів 

війни, праці та Збройних Сил;
Лариса Козленко та Києво-Святошинська 
районна організація ветеранів Афганіста-

ну та воїнів-інтернаціоналістів 

Втрачений державний 
акт на право власнос-
ті на земельну ділянку 
(серія ЯБ № 021229 
від 06 жовтня 2004 
року) площею 0,0598 
га, яка розташована за 
адресою: Київська обл., 
Києво-Святошинський 
район, м. Боярка,
вул. Сахалінська, 40 
для будівництва 
та обслуговування 
жилого будинку, 
виданий Михальчуку 
Віктору Гнатовичу, 
вважати недійсним.

К У П Л Ю
Відпрацьоване електронне 
й електричне обладнання 
(телевізори, комп’ютери, 

пральні машини,
 холодильники тощо),

 зношені вироби з твердої 
пластмаси, металобрухт 

(відпрацьовані акумулятори)
Тел.: (044) 338 64 76; (073) 466 98 53;              
           (097) 897 51 92; (050) 611 20 74

23 липня 2016 року на 
території розважального 
комплексу «Корчагін парк» 
(с. Забір’я) відбудеться 
кубок Київської області з 
пляжного волейболу се-
ред чоловіків. Організа-
тор змагань – Боярська 
громадська організація 
«ВК «Боярка». Змагання 
будуть відбуватись за пра-
вилами пляжного волей-
болу. Система проведен-
ня – «Double elimination», 
гра до двох поразок.
Початок 23 липня о 9:00.

До участі у змаганнях 
допускаються гравці, які 
мешкають у Київській 
області та запрошені ко-
манди.

АНОНС
РОЗІГРАЮТЬ КУБОК З 
ПЛЯЖНОГО ВОЛЕЙБОЛУ


