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ІНВЕСТОРИ ТА «ВІДСЕЛЕНЦІ»:
В ОЧІКУВАННІ ДАХУ НАД ГОЛОВОЮ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
людям, які через афери забудовників опинилися в складних
VІI СКЛИКАННЯ
умовах, керувало депутатами.
позачергова 32 сесія
Тому рішення було підтримано
РІШЕННЯ № 32/1075
майже одноголосно.
від 27 липня 2017 року
м. Боярка
Разом із тим, залишається
ще чимало перешкод на шляху
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
Про затвердження проекту
до повного вирішення ситуації землеустрою щодо відведення
1. Затвердити проект земнавколо будинку по вул. Біло- земельної ділянки в оренду тер- леустрою
щодо
відведення
городській, 51.
підприємству
міном на 1 рік для будівництва та комунальному
«Проблеми почалися, коли обслуговування багатоквартир- «Боярське головне виробниче
виконком ухвалив рішення про
ного житлового будинку в м. Бояр- управління житлово-комунальте, що знесені будинки не є житловими, а гуртожитками барач- ка, вул. Білогородська, 51 (корпус ного господарства Боярської
ного типу. Але у паспортах жи- 6) комунальному підприємству міської ради Києво-Святошинтелів вказані номера квартир, а «Боярське головне виробниче ського району Київської обласне кімнат, – коментує рішення управління житлово-комунально- ті» в оренду терміном на 1 (один)
сесії секретар Боярської міської го господарства Боярської місь- рік земельної ділянки площею
ради Олексій Скринник. – У цій кої ради Києво-Святошинського 0,500 га кадастровий номер
справі визначальним стане акт району Київської області»
3222410300:01:054:5008 для бу27 липня під головуванням се- лось. У результаті – роки судо- звірки квартир, адже з цього поРозглянувши проект зем- дівництва та обслуговування
кретаря ради Олексія Скринника від- вої тяганини, кілометри зіпсо- чинається процедура введення в леустрою
щодо
відведення багатоквартирного житлового
булось пленарне засідання поза- ваних нервів.
експлуатацію, і на цей момент всі комунальному
підприємству будинку в м. Боярка по вул. Бічергової 32 сесії Боярської міської
На ухваленні рішення про квартири повинні мати власників. «Боярське головне виробниче логородській, 51 (корпус 6).
ради VII скликання, під час якого затвердження проекту землеАле проблема в тому, що де2. Віднести земельну ділянку
було зроблено ще один крок до ви- устрою щодо відведення зе- які квартири продавалися кіль- управління житлово-комунальрішення проблеми не введеного в мельної ділянки в оренду для ка разів, і більшу частину треба ного господарства Боярської до категорії земель – землі житексплуатацію будинку по вул. Біло- будівництва та обслуговування віддати інвесторам. Половина з міської ради Києво-Святошин- лової та громадської забудови.
3. Передати комунальному
городській, 51, корп. 6, збудовано- житлового будинку по вул. Бі- 12 сімей «відселенців» мають на ського району Київської обласго ДП «Дніпровський круг».
логородська, 51 (корпус 6) КП руках рішення виграних судів ті» земельної ділянки в оренду підприємству «Боярське го«БГВУЖКГ» наполягали інвес- щодо визнання майнових прав терміном на 1 рік площею 0,5 ловне виробниче управління
Це – будинок на 192 кварти- тори цього будівництва – май- на об’єкти незавершеного бу- га для будівництва та обслу- житлово-комунального
госри, з яких 6 – проблемні. Істо- бутні власники квартир.
багатоквартирного подарства Боярської міської
дівництва. Щодо решти сімей говування
рія питання сягає десятирічної
Даний проект ретельно роз- питання з’ясується під час по- будинку в м. Боярка, вул. Біло- ради Києво-Святошинського
давнини, коли було вирішено глядався під час засідання постій- дачі документів до департаменту городська, 51 (корпус 6), розро- району Київської області» в
збудувати
багатоквартирний ної депутатської комісії Боярської Державної
архітектурно-буді- блений ФОП Христолюбська К. Л., оренду терміном на 1 (один)
будинок на місці гуртожитків міської ради з питань стратегіч- вельної інспекції у Київській об- враховуючи рішення Боярської рік земельну ділянку площею
барачного типу підприємства ного сталого розвитку, містобу- ласті. З цього приводу виникає
міської ради від 04.09.2014 р. 0,500 га кадастровий номер
«Декоративні культури». Саме дування, архітектури, організації чимало питань до забудовника,
для
№
49/2212 «Про надання доз- 3222410300:01:054:5008
тоді їх мешканців було відселе- публічного простору, земельних який, незважаючи на запрошенбудівництва
та
обслуговуванволу
на
розроблення
проекту
но у колишню лазню.
відносин, охорони навколиш- ня, не взяв участі ні в нараді, ні
Для завершення будівниц- нього
середовища,
зеленого засіданнях комісії та сесії. Адже землеустрою щодо відведення ня багатоквартирного житлотва забудовник залучив інвесто- будівництва та рекреаційних зон.
саме забудовник – ДП «Дніп- земельної ділянки в оренду тер- вого будинку в м. Боярка по
рів, серед яких є приватні особи,
Під час роботи члени комісії ровський круг» – має зробити міном на 1 рік для будівництва вул. Білогородській, 51 (корпус
а також підрозділи СБУ та ПФУ. висловили ряд зауважень та по- платіж щодо пайової участі у та обслуговування багатоквар- 6) з правом передачі земельної
Умовою для отримання доз- бажань, але в цілому рекомен- розвиток інженерно-транспорт- тирного житлового будинку в ділянки без зміни цільового
волу на знесення бараків стало дували винести проект рішення ної інфраструктури міста Боярка м. Боярка, вул. Білогородська, 51, призначення в суборенду Доукладення договорів про виді- на розгляд сесії.
у розмірі 4 відсотки від вартості корпус 6 КП «Боярське головне чірньому підприємству «Днілення житла «відселенцям» з
Сесію було спеціально скли- основного фонду, що вводиться виробниче управління житлово- провський круг».
бараків у новобудові.
кано для розгляду цього пи- в експлуатацію».
4. Зобов’язати комунальне
комунального господарства БоТа не так сталось, як гада- тання. Прагнення допомогти
Тетяна Зубкова ярської міської ради Києво-Свя- підприємство «Боярське готошинського району Київської ловне виробниче управління
області», рішення Боярської житлово-комунального госпоміської ради від 06.12.2016 року дарства Боярської міської ради
30 липня з 10 год. до 19 год. у парку ПеремоГолосування за проекти Бюджету участі триває № 22/656 «Про звільнення від Києво-Святошинського райоги (вул. Хрещатик) відбудеться патріотична акція
до 31 липня. 10 проектів чекають ваших голосів, а сплати земельного податку на ну Київської області» звернутериторії м. Боярка у 2017 році», тися до Боярської міської ради
«Велика Українська Хода». Мета – вшанувати Ге- автори проектів – підтримки.
роїв Майданів, Героїв АТО, заради об’єднання
Проголосувати ще можна в офіційному пункті го- керуючись ст. 26 Закону України для укладення договору оренди
всіх людей в Україні в прагненні миру.
лосування за адресою: вул. Білогородська 13, кабінет «Про місцеве самоврядування в у письмовій формі на вказану
Під час акції будуть розгорнуті понад 600 м
№ 14, відділ інформаційно-аналітичного забезпечення. Україні», ст. 12, 93, 116, 124, 126, земельну ділянку та зареєструпрапорів, зібраних з усіх міст України, та прапоДля того, щоб проголосувати онлайн, заходь- 186, 186-1 Земельного кодексу вати право оренди, відповідри бойових бригад, підрозділів, які захищають
те на офіційну сторінку Бюджету участі та оби- України, Законом України «Про но до чинного законодавства
нашу країну на Сході.
райте проект, який, на Вашу думку, заслуговує землеустрій» та прийнявши до України.
СЕКРЕТАР РАДИ
О. Г. СКРИННИК
уваги надані документи, –
Виконавчий комітет Боярської міської ради
втілення у місті Боярка.

ВЕЛИКА УКРАЇНСЬКА ХОДА

ГОЛОСУВАННЯ ФІНІШУЄ

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ У МІСТІ БОЯРКА ЩОРІЧНОГО
МОЛОДІЖНОГО МИСТЕЦЬКОГО ФЕСТИВАЛЮ ІМЕНІ ІВАНА КОВАЛЕНКА-2017

20 липня 2017 року в Боярці
стартує щорічний Молодіжний
мистецький фестиваль імені
Івана Коваленка.

Метою Фестивалю є гармонійний розвиток підростаючого покоління, виховання у
молоді патріотичних почуттів,
залучення меценатів та благодійників до підтримки творчої
молоді, увічнення пам’яті поета, дисидента, педагога Івана
Юхимовича Коваленка та популяризація міста Боярки на
теренах України.
До участі у Фестивалі запрошується талановита молодь
віком від 6 до 30 років, що випробовує себе у мистецтві скла-

дання віршів, художнього читання, вокалу та гри на гітарі.
У 2017 році в рамках Фестивалю відбудуться наступні конкурси:
Поетичний
Інтернет-конкурс «Віршована мелодія» –
з 20 липня до 20 жовтня 2017
року.
У жовтні-листопаді 2017 року
відбудуться такі заходи:
• Конкурс читців «Сила слова»;
• Вокальний конкурс «Осіння пісня»;
• Конкурс гітаристів «Боярський Хрещатик»;

• Заключний гала-концерт.
Дати проведення конкурсів
та гала-концерту будуть повідомлені пізніше.
Усім учасникам Фестивалю
при собі мати свідоцтво про народження чи паспорт.
Якщо учасник Фестивалю
не досяг повноліття, повну відповідальність за його безпеку,
життя та здоров’я несе особа,
яка його супроводжує.
Новини Фестивалю, його
положення, форми заявок,
умови та дати проведення окре-

мих конкурсів можна знайти на
офіційному сайті Фестивалю
http://kovalenko-fest.cspr.info,
е-mail для довідок –
fest-kovalenko@ukr.net,
телефони почесного
Президента Фестивалю
Кириленко Марії Іванівни:
(099) 343-08-38; (097) 667-80-31;
(063) 619-40-31.
Телефон відділу з питань
освіти, культури, молоді, спорту
і соціального захисту Боярської
міської ради: (04598) 41-710.
Оргкомітет

МІСЬКІ НОВИНИ
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КП «Боярка-Водоканал» ІНФОРМУЄ:

Згідно із Законом України
За другу половину липня ги в 11 ліфтових кабінах, у т. ч.
2017 року до аварійно-диспет- у будинках по вул. Сєдова, 11; «Про питну воду і питне водочерської служби від мешканців вул. Молодіжна, 77; вул. Білого- постачання», споживачі питної
води зобов'язані:
надійшло заявок:
родська, 25; вул. Коновальця, 26;
• Своєчасно вносити плату за
аварійні роботи – 42
• тривають роботи з підготовки використану питну воду, відполіфтове господарство – 38
обладнання котелень «Космос», відно до встановлених тарифів
електрогосподарство – 22
«Новозбудована» до роботи в зи- на послуги централізованого водопостачання і водовідведення
вуличне освітлення – 18
мовий період 2017-2018 рр.;
(Постанова Кабінету Міністрів
вивіз ТПВ – 26
• поновлено вуличне освіт- України № 630 (у редакції від
кронування дерев – 3.
лення мікрорайону біля ЗОШ 22.03.2017 року) «Про затвердженПрацівниками
виробничих № 4; триває відновлення кабелю ня Правил надання послуг з центрадільниць:
вуличного освітлення на мікро- лізованого опалення, постачання
холодної та гарячої води і водовід• своєчасно виконані роботи з район поблизу ЗОШ № 5 із за- ведення та типового договору про
усунення аварійних ситуацій, у т. ч.: лученням підрядної організації.
надання послуг з централізованого
опалення, постачання холодної та
• усуненено залиття підвальПідрядними організаціями
ного приміщення у будинку по
• продовжуються роботи з гарячої води і водовідведення»).
• п. 14. Показання квартирвул. Сєдова, 11;
оновлення вуличного освітлення; них засобів обліку знімаються
замінено аварійну ділянку проведено заміну на LED ліхтарі споживачем щомісяця;
• п. 18. Розрахунковим перімережі водовідведення у будин- по вул. Шухевича, вул. Кібенка;
ку по вул. Гоголя, 78;
• тривають роботи із заміни одом для оплати послуг є кален• замінено аварійну ділянку бордюрів по вул. Білогородській.
мережі водопостачання у буДільницею благоустрою:
динку по вул. Сєдова, 13;
• покошено траву по вул. СоПідвищення вартості послуг з
• проведено ремонт покрівлі борності, вул. Хрещатик, вул. Біводопостачання та водовідведенліфтових шахт у будинках по вул. логородській, вул. Незалежності;
Білогородська, 51, корп. 3, 4;
• покошено траву на терито- ня стало черговим етапом у вихованні відповідальності як поста• замінено покриття підло- рії парку Перемоги.
чальника послуг, так і кінцевого
споживача. Перед водоканалом
стоїть завдання підвищити рентабельність своєї роботи, перед
споживачем – вчасно сплачувати за спожиту воду.

дарний місяць. Плата за послуги
вноситься не пізніше 20 числа
місяця, що настає за розрахунковим, якщо договором не встановлено інший строк.
З метою вдосконалення механізму нарахування плати за
послуги водопостачання та водовідведення,
попередження
конфліктних ситуацій та спірних
питань, для своєчасного нарахування та перерахунків за діючими
тарифами, з врахуванням пільг та
субсидій, прохання повідомляти
показники засобів обліку води:
до 20 числа поточного місяця –
за попередній місяць;
з 20 до 30 числа – за поточний місяць:
• Передавати показники засобів обліку за тел.: 46-966 (приймальні дні – понеділок, середа,
п’ятниця); (067) 507-50-35 (у
форматі SMS – по буднях з 8:00

до 17:00);
• ФОРМАТ SMS: [особовий
рахунок][пробіл][показник]
• Вартість SMS – відповідно
до тарифів Вашого оператора
мобільного зв’язку.
• Надавати показники засобів обліку на електронну пошту
підприємства:
voda-boyarka@ukr.net
• ФОРМАТ ПОВІДОМЛЕННЯ: [особовий рахунок][пробіл][показник]
• Тема повідомлення: для
відділу збуту – показники.
• Щомісячно вказувати фактичні показники лічильників у
відповідних графах платіжних
квитанцій з контролем даних у
касовому чеку.
• Забезпечити доступ уповноважених осіб (контролерів)
до лічильників обліку води не
рідше одного разу на квартал.

ЗАВДАННЯ – ПІДВИЩИТИ РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ

Дільницею благоустрою проводяться роботи з кронування дерев по вул. Білогородській,
а також на території міського стадіону; біля будинку по вул. Незалежності, 12;

Про те, які кроки у цьому
напрямку робить КП «БояркаВодоканал», розповідає директор
підприємства Андрій Михеєнко.
«Нещодавно нами проведено капітальний ремонт 15
свердловин у новій частині
Боярки. Цей крок збільшив
дебет свердловин на 50 відсотків. Вдалося відновити навіть
ті свердловини, які до цього
видавали 100 літрів за годину, а
нині по 10 м куб/год. Загалом
підйом води на території міста
збільшено на 70 м куб.
На це витрачено 1,5 млн. грн.
з районного бюджету. Вкладення коштів у ремонт виявилось
економічно вигідним, оскільки
будівництво лише однієї нової свердловини нині коштує
близько 1 млн. грн. за умови, що в нашому регіоні нова
свердловина здатна видобути
не більше 16 м куб./год.
Виконано паспортизацію та
відеообстеження відремонтованих свердловин.
Заплановано продовжити ці
роботи на свердловинах, роз-

СТЕРЕЖІТЬСЯ: ЧУЖІ У МІСТІ
На перехресті вул. Газової та
Хрещатика, за повідомленням
жителів міста, було виявлено
отруйну рослину – борщівник.
Про це «Боярка-інформ» розповів заступник начальника КП
«БГВУЖКГ» з благоустрою Юлій
Трофімов.
«Попереджаємо
жителів
Боярки, – наголошує Юлій
Валерійович, – що ця рослина, особливо в сонячну погоду,
дуже небезпечна. У жодному
разі не можна торкатися до неї,
особливо дітям. Ми вже звернулися до фахівців Боярського
коледжу екології та природних
ресурсів за консультацією, як
діяти, щоб запобігти розповсюдженню цієї рослини на території міста».
Наша довідка:
Борщівник – чужа для України рослина, походить із Кавказу, де місцеві жителі використовували для овочевих супів та
борщів молоде листя до появи
квітконоса, звідки його назва.
Містить фотоактивні сполуки,
небезпечні для шкіри людини
при сонячному опроміненні.
Зростає до 3-5 м заввишки, товщина стебла – до 10 см.

Основними місцями його поширення є потічки, береги річок, узбіччя доріг, деградовані
пасовища і покинуті поля. Насіння борщівника дозріває навіть тоді, коли стовбур рослини
зрізано. Сухі стебла переносять
зимові хуртовини та стоять на
полі й на другий рік – лише пожежі в полі та буревії нищать
сухі стебла.
Рослина містить велику
кількість речовин, які при попаданні на шкіру роблять її
вкрай чутливою до ультрафіолету, викликаючи сильний опік.
Небезпечні всі частини рослини – листя, стебла, плоди. Навіть простого дотику достатньо
для того, щоб отруйний сік потрапив на шкіру і під впливом
сонячного світла утворилося
запалення. Тому найсильніші
опіки трапляються в спекотні
сонячні дні. Але навіть якщо
контакт з рослиною стався в
темний час доби, то, як тільки
ця ділянка шкіри опиниться
під сонцем, на ній утворюється
опік не менший, ніж якби сік
потрапив щойно.
Якщо ви все ж доторкнулися до борщівника або, гірше, потримали його в руці,

слід негайно змити сік водою з милом, не розтираючи
отруйні речовини по поверхні шкіри. Якщо води і мила
поруч немає, промокніть (не
розмазуючи!) місце контакту, загорніть уражені ділянки
шкіри в багатошаровий матеріал. І помийте так скоро, як
зможете. Впродовж наступних двох діб уникайте попадання сонячних променів на
це місце!

ташованих в історичній частині
міста. Збільшення їх дебету значно покращить водопостачання.
Попри всі вжиті заходи, навіть підвищений тариф на воду
для підприємства залишається
збитковим на 20 відсотків. Тому
бажано вивести витрати підприємства хоча б на нуль. Це дозволило б у подальшому уникнути
підвищення вартості послуг.
Модернізація очисних споруд, запланована нами, заходи
щодо зменшення розкрадання води та посилення її обліку
також мають принести економічний ефект. За таких умов
підприємство зможе вийти на
якісно новий рівень обслуговування споживачів.
Для покращення якості води
нині розробляється проект встановлення станції знезалізнення
води на водонапірних станціях.
Розпочато роботи щодо відключення боржників від водопостачання та водовідведення. Тому
звертаюся до споживачів з проханням вчасно сплачувати за воду.
У випадку виявлення незаконного
під’єднання до мережі водопостачання та водовідведення, на порушників чекають штрафні санкції.
До речі, у червні вже проведено відключення 8 абонентів,
які заборгували за воду 32,2 тис.
грн. Можу сказати, що на одного з порушників було накладено
мінімальний штраф – 8 000 грн.,
на іншого – за незаконне підключення – 21 000 грн.

Неприємний сюрприз чекає
на любителів «відмотувати» показники лічильників. Підприємство придбало прилад для
повірки лічильників. Завдяки
цьому ми зможемо виявити
усіх, хто краде воду. У разі не
допуску наших працівників до
помешкання, нарахування за
воду буде проводитись за певним нормативом, що суттєво
вдарить по кишені недобросовісних споживачів.
Водоканал вже почав встановлювати на багатоквартирних будинках загальнодомові
лічильники води. Першим став
будинок по вул. Дежньова, 5.
Вже можна сказати, що водоканал лише за перший місяць
недорахувався 25 % води. І це
втрата води в одному і не найбільшому будинку. На виході
у Верховній Раді України відповідний закон, згідно з яким
увесь багатоквартирний житловий фонд має бути обладнаний загальнобудинковими
лічильниками, а споживачі мають сплачувати за воду за його
показниками, у цьому випадку
різниця між квартирними та
загальнобудинковим
лічильниками пропорційно розподілятиметься між усіма мешканцями будинку.
Водоканалу є над чим працювати. А від жителів ми чекаємо вчасної сплати та дотримання умов договорів про надання
послуг».

На очисних спорудах КП
«Боярка-Водоканал» проводиться капітальний ремонт аеротенка № 4 – заміна фільтросної
плитки з кріпленням. Про це
«Боярка-інформ» повідомив директор КП «Боярка-Водоканал»
Андрій Михеєнко.

Повітря, що подається через закладені в дні аеротенка пористі
пластинки (фільтроси), перемішує попередньо відстояну суміш
стічної рідини і активного мулу,
постачаючи кисень, потрібний
для життєдіяльності бактерій, та
окислюючи органічні забруднення. Активний мул випадає у
вторинних відстійниках, звідки
знову перекачується в аеротенк, а
його приріст (завислі речовини)
скидається для обробки (бродіння) з осадом первинних відстійників. Час перебування стічної
рідини в аеротенку 8 годин.
На фото: старший зміни Валерій
Левицький показує аеротенк № 4.

ДІЙШЛИ РУКИ ДО АЕРОТЕНКА

Роботи відбуваються з метою збільшення подачі кисню
для мікроорганізмів, які переробляють стічні води. Роботи
щодо заміни плитки востаннє
проводились 2007р.
Наша довідка:
Аеротенк – споруда для
штучного біологічного очищення стічних вод за допомогою
активного
мулу (бактерії-мінералізатори
та
нижчі організми) і
продування повітрям (аерації).
Аеротенк
являє собою бетонний
проточний басейн
глибиною 4,5 м,
шириною 9 м і
довжиною 36 м.
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ВАЖЛИВО

У БОЯРЦІ ПОСВЯЧЕНО ТЕРИТОРІЮ МИЛОСЕРДЯ

Спільною молитвою за початок
великої справи завершилась незвичайна подія, яка відбулась 26 липня
у Боярці – посвячення фундаменту
майбутнього будинку милосердя.
В урочистостях взяли участь
шановані гості: старший єпископ Церкви християн віри євангельської України Михайло Паночко, єпископ із Сакраменто
(США) Адам Бондарук, благодійник з Великої Британії Бернард Кокер, пастори релігійних
громад. Боярську міську раду
представляли заступники міського голови Віталій Мазурець і

Тетяна Кочкова. Зокрема Тетяна Петрівна, вітаючи учасників
зібрання, наголосила, що представляє владу, яка прийшла
змінити місто і готова всіляко
допомагати тим, хто береться за
такі добрі та важливі справи, як
будівництво центру милосердя.
Серед сосен та нової приватної забудови по провулку Сосновому стоять залишки колишнього піонерського табору. І як
осередок надії – велика пляма
нового бетонного фундаменту.
Понад 15 років тому за кошти
іноземних благодійників для
будівництва центру милосердя

ЗРОБЛЕНО БЛАГОУСТРІЙ
У МІСЦІ ОСТАННЬОГО СПОЧИНКУ

було придбано земельну ділянку розміром понад 3 га. Нині від
неї залишилась третина. Попереднє керівництво Боярського
центру милосердя «Надія», яке
взялося за будівництво, виявилось недобросовісним, вважає
керівництво Церкви ХВЄ. Але
нині в історії створення Центру
милосердя та реабілітації перегорнуто чергову сторінку.
«Цю територію було придбано
для благодійних цілей, – говорить
старший єпископ Церкви християн віри євангельської України
Михайло Степанович Паночко. –
Понад 15 років тому я вперше побачив це місце. Тоді тут панувало
запустіння. Були великі плани
щодо будівництва великого центру милосердя для людей похилого віку з можливістю організації
літнього табору для дітей-сиріт.
Попереднє
керівництво
Боярського центру милосердя
«Надія» виявилося нечесним.
З виділених понад 3 га нині на
будівництво центру залишився
1 га. На нашу думку, тут можна
збудувати дім для людей похилого віку та для безхатченків, а

також реабілітаційний центр
для учасників АТО. Наше бажання – створити такий центр,
який став би допомогою для нещасних людей та окрасою для
міста Боярки, яка хоче змінитися, реформуватися. Це – початок реформації».
Сказане Михайлом Степановичем – не безпідставні обіцянки. Церква ХВЄ України
виконує величезну місіонерську та благодійну роботу. Від
початку російської агресії на
сході України члени релігійних
громад ХВЄ відправили понад
3 000 тонн продуктів у зону проведення АТО. Власним коштом
утримують 24 будинки для дітей-сиріт, 11 будинків для людей похилого віку, 70 центрів
для реабілітації наркозалежних,
проповідують відродження у
Христі в 100 пенітенціарних
установах України.
За словами пастора Церкви
євангельських християн «Храм
Спасителя» Романа Скоця, на
цьому фундаменті буде збудовано будинок милосердя для 20
безхатченків, які нині тут жи-
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вуть в жахливих умовах. «Десять
років тому я вперше ступив.
Впродовж перших трьох місяців
ми почали будувати адміністративну будівлю, вкладати гроші
і зрозуміли, що маємо справу з
нечесними людьми Після багатьох судів нарешті нам вдалося
зробити перші реальні кроки до
втілення задуму. Маємо намір
завершити будівництво першого корпусу до зими, щоб ці
люди жили в нормальних умовах. А також переселити сюди
безхатченків, які нині живуть
у будинку по вул. Шевченка, 2,
що досі належить попередньому керівнику Боярського центру милосердя «Надія». Ті люди
перебувають у рабських умовах,
працюють за шматок хліба, –
наголосив Роман Зіновійович. –
Ми щиро дякуємо Боярському
міському голові Олександру Зарубіну за увагу до проблем Центру. На прохання про допомогу
він одразу ж відгукнувся. Нині
нам надається реальна допомога у вивезенні сміття, наданні техніки, консультаціях щодо
підключення мереж, водопостачання, водовідведення тощо».
Тетяна Зубкова

ПРИЗНАЧЕНО НОВОГО НАЧАЛЬНИКА
ВІЙСЬКОВО-ОБЛІКОВОГО БЮРО
Відповідно до розпорядження
міського голови Олександра Зарубіна № 02-15/5920 від 19 липня 2017 року, Сікорського Володимира Антоновича призначено
начальником військово-облікового бюро виконавчого комітету
Боярської міської ради. Нового
керівника колективу представив
перший заступник міського голови Валерій Шульга.

Нещодавно завершено комплекс робіт з благоустрою на території міського кладовища по
вул. Шевченка. Про це «Боярка-інформ» розповів директор
КП «Міська ритуальна служба»
Костянтин Ващенко:
«На цей рік у міському бюджеті
було передбачено 150 тис. грн. на
проведення робіт з благоустрою. За
ці кошти було встановлено бордюри, покладено подушку зі щебеню та
заасфальтовано центральну алею до
перехрестя. Ширина асфальтового
покриття – 2 м, довжина – 135 м, загальна площа – 270 м кв. Благоустрій
бічних доріжок відкладено до отримання наступного фінансування.

Власними силами було
встановлено туалет у правій
частині кладовища поблизу контейнерного майданчика. Контейнери на ньому
з’являться найближчим часом,
ми працюємо над цим.
Зробити все і одразу можуть тільки чарівники. Тому
в подальшому заплановано
прибрати стовпчики, які залишились від демонтованої
огорожі, а також продовжити
благоустрій доріжок. Кладовище має з часом стати благоустроєним та цивілізованим,
щоб відвідини місць поховання близьких були максимально комфортним для людей».

Голова РДА перевірила хід
ремонтних робіт харчоблоку
у Боярському колегіумі
19 липня голова Києво-Святошинської райдержадміністрації
Мирослава Смірнова відвідала
Боярський колегіум, перевіривши, як просувається капітальний
ремонт харчоблока.
«Те, в якому стані була
шкільна їдальня, важко описати. Кожного року ми виділяємо кошти для проведення
ремонтних робіт у Боярському колегіумі, за минулі роки
замінили дах, облаштували

новий спортзал, повністю замінили підлогу на другому поверсі, а також розробили проектну документацію на новий
харчоблок. Цього ж року ми
поставили перед собою завдання реалізувати цей проект
з точки зору якості, швидкості і раціональності витрачених коштів. Бо діти одного із
найкращих освітніх закладів
району мають харчуватися в
належних умовах», – прокоментувала голова РДА.

Згідно із заявою за власним
бажанням, попереднього начальника Анатолія Стороженка
переведено на посаду інспектора військово-облікового бюро.
Володимир Антонович Сікорський народився 1 листопада 1959 року в м. Коростишів
Житомирської області. В 1976
році закінчив Коростишівську
середню школу № 1. Вищу освіту здобув 1982 року у Київському політехнічному інституті,
закінчивши факультет гірничої
електромеханіки та автоматизації, має спеціальність – гірничий інженер-електрик.
Трудову діяльність розпочав в об’єднанні «Київнеруд-

2011-2012 рр. – заступник
пром» Міністерства нерудних
будівельних матеріалів, де пра- начальника з благоустрою КП
цював заступником головно- «БГВУЖКГ».
У липні 2015 року пішов
го інженера з техніки безпеки,
добровольцем до Збройних
майстром.
1989-1991 рр. – гірничий в Сил України. Служив у Дніартілі старателів «Ключі» в Чи- пропетровську у 25 парашуттинській області. А згодом – го- но-десантній бригаді на посаді
ловний інженер на різних при- заступника командира роти по
ватних підприємствах Києва. роботі з особовим складом, ви2003-2004 – директор каме- конував обов’язки командира
необробного підприємства у роти. У серпні 2016 демобілізум. Костопіль Рівненської області, вався та повернувся до Боярки.
а впродовж наступних років – наУ Боярці проживає з 1995
чальник дільниці, прораб у при- року. Одружений, має доньку.
ватних будівельних організаціях.

ОГОЛОШЕННЯ
Вільне володіння державВиконавчий комітет Боярської міської ради оголошує ною мовою, вміння працювати
конкурс на заміщення вакант- на комп'ютері.
Згідно з чинним порядком заної посади посадової особи місміщення вакантних посад, концевого самоврядування:
• головного спеціаліста відділу курсанти складають у письмовій
інформаційно-аналітичного
за- формі іспити на знання Конституції України, законів України
безпечення – 1 штатна одиниця;
Вимоги до кандидата: гро- «Про місцеве самоврядування
мадянство України, вища в Україні», «Про службу в оргаосвіта відповідного профе- нах місцевого самоврядування»
сійного спрямування за освіт- та «Про запобігання корупції», а
ньо-кваліфікаційним рівнем також законодавства з урахуванмагістра, спеціаліста. Стаж ням специфіки функціональних
роботи в органах місцевого повноважень відпо-х=відного
самоврядування або в органах структурного підрозділу.
виконавчої влади не менше
Для участі в конкурсі подаодного року, або стаж роботи ються документи:
в інших сферах управління не
заява про участь у конкурменше трьох років.
сі; заповнена особова картка

(форма П-2 ДС) з відповідними
додатками; 2 фотокартки розміром 4 х 6 см; копії документів
про освіту (з додатками); декларація про майно (в електронному вигляді), доходи, витрати і
зобов'язання фінансового характеру за минулий рік, копії
паспорта і військового квитка;
номер ідентифікаційного коду;
копія трудової книжки.
Термін подання документів:
протягом 30 календарних днів з
дня оголошення про проведення конкурсу.
За довідками звертатись за
адресою: м. Боярка, вул. Грушевського, 39, кабінет № 7.
Телефони
для
довідок:
(04598) 43-241, 41-705.
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3. Доручити виконавчому комітету Боярської міської
ради звернутись з клопотанням
до Державного підприємства
«Національні
інформаційні
системи» про внесення змін до
Про впорядкування назв словників Державного реєстру
речових прав на нерухоме майвулиць міста Боярка
З метою впорядкування вулиць но вуличного господарства м.
території технікуму та Сільгосптех- Боярка.
4. Доручити виконавчонікум у м. Боярка, керуючись ст. 25,
ст. 40 Закону України «Про місцеве му комітету Боярської міської
ради повідомити всі відповідні
самоврядування в Україні», –
державні установи Києво-СвяБОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Впорядкувати назву вули- тошинського району, які знаці Сільгосптехнікум та вулиці ходяться на території міста, про
Територія технікуму під одні- прийняте рішення.
5. Контроль за виконанням
єю актуальною назвою вулиця
даного рішення покласти на
Сільгосптехнікум у м. Боярка.
2. Раніше видані документи заступника міського голови,
на об’єкти нерухомого майна із згідно з розподілом функціозазначенням адреси по вулиці нальних обов’язків.
території технікуму в м. Боярка
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
О.О. ЗАРУБІН
вважати правочинними.
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ
чергова 31 сесія
РІШЕННЯ № 31/1016
від 20 липня 2017 року м. Боярка

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ
чергова 31 сесія
РІШЕННЯ № 31/1000
від 20 липня 2017 року м. Боярка
Про затвердження детального плану
території району забудови, обмеженої
вул. Молодіжною, вул. Гоголя, вул. Дежньова та вул. Бульварною в м. Боярка
Керуючись пп. 6 п. а) ч. 1 ст.
31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
п. 8 ст. 19 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності», Законом України
«Про основи містобудування»,
п. 4.12 Порядку розроблення
містобудівної документації, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України
від 16.11.2011 р. № 290, –
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ
чергова 31 сесія
РІШЕННЯ № 31/999
від 20 липня 2017 року м. Боярка
Про затвердження детального плану території центральної
частини міста з парком Перемоги між вул. Білогородською та
вул. Хрещатик у м. Боярка
Керуючись пп. 6 п а) ч. 1 ст. 31
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 8 ст.
19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»,
Законом України «Про основи
містобудування», п. 4.12 Порядку
розроблення містобудівної документації, затвердженого Наказом Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України від 16.11.2011 р. № 290, –
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ
чергова 31 сесія
РІШЕННЯ № 31/1003
від 20 липня 2017 року м. Боярка
Про заборону розміщення на
території м. Боярка пересувних
цирків, які використовують у
своїй діяльності тварин
Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій
населених пунктів», «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про тваринний
світ», «Про охорону навколишнього природного середовища»,
«Про забезпечення санітарного
та епідемічного благополуччя
населення», «Про захист насе-

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити детальний
план території району забудови,
обмеженої вул. Молодіжною,
вул. Гоголя, вул. Дежньова та
вул. Бульварною в м. Боярка.
2. Оприлюднити дане рішення в офіційних засобах масової інформації.
3. Контроль за виконанням
даного рішення покласти на
постійну депутатську комісію
Боярської міської ради з питань стратегічного сталого розвитку, містобудування, архітектури, організації публічного
простору, земельних відносин,
охорони навколишнього середовища, зеленого будівництва та рекреаційних зон та
заступника міського голови,
згідно з розподілом функціональних обов’язків.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
О.О. ЗАРУБІН
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити детальний
план території центральної частини міста з парком Перемоги
між вул. Білогородською та вул.
Хрещатик у м. Боярка.
2. Оприлюднити дане рішення в офіційних засобах масової інформації.
3. Контроль за виконанням
даного рішення покласти на
постійну депутатську комісію
Боярської міської ради з питань стратегічного сталого розвитку, містобудування, архітектури, організації публічного
простору, земельних відносин,
охорони навколишнього середовища, зеленого будівництва та рекреаційних зон та
заступника міського голови,
згідно з розподілом функціональних обов’язків.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
О.О. ЗАРУБІН
лення від інфекційних хвороб»,
Наказу Міністерства охорони
навколишнього
природного
середовища України від 30 вересня 2010 року № 429 «Про
затвердження Порядку та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в
напіввільних умовах» та враховуючи результати розгляду
електронної петиції до Боярської міської ради, –
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Заборонити розміщення
на території міста Боярка пересувних цирків, які використовують у своїй діяльності тварин.
2. Контроль за виконанням
даного рішення покласти на
заступника міського голови відповідного профілю.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
О.О.ЗАРУБІН

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ
чергова 31 сесія
РІШЕННЯ № 31/998
від 20 липня 2017 року м. Боярка
Про розроблення детального
плану території під будівництво
закладу охорони здоров’я по
вул. Соборності, 51-б у м. Боярка
Розглянувши
звернення
ФО-П Рябича Олександра Миколайовича про розроблення
детального плану території під
будівництво закладу охорони
здоров’я по вул. Соборності,
51-б у м. Боярка, прийнявши до
уваги надані документи, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»,
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VП СКЛИКАННЯ
чергова 31 сесія
РІШЕННЯ 31/997
від 20 липня 2017року м. Боярка
Про внесення змін у рішення міської ради від 15.12.2016
№ 23/713 «Про встановлення надбавки, премії та надання матеріальної допомоги міському голові,
секретарю ради, першому заступнику міського голови, заступникам міського голови та керуючому
справами виконкому в 2017 році»
Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VIІ СКЛИКАННЯ
чергова 31 сесія
РІШЕННЯ № 31/1004
від 20 липня 2017 року м. Боярка
Про прийняття алеї у парку ім.
Т. Шевченка до комунальної власності територіальної громади м. Боярка
Керуючись ст. 30, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 78
Господарського кодексу України, відповідно до Правил благоустрою території міста БоБОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ
чергова 31 сесія
РІШЕННЯ № 31/996
від 20 липня 2017 року м. Боярка
Про затвердження графіка оплати
розміру пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Боярка ПАТ «Укрмаш-Конверсія»
Керуючись ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», Бюд-жетним
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ
чергова 31 сесія
РІШЕННЯ № 31/1007
від 20 липня 2017 року м. Боярка
Про створення постійної комісії із забезпечення реалізації
житлових прав громадян
Керуючись пп. 2 п. а) ст. 30,
40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
відповідно до пп. 1) п. 6 розділу VІІI Прикінцевих Положень
Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав
мешканців гуртожитків», –
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Створити постійну комісію із забезпечення реалізації
житлових прав громадян.
2. Затвердити склад постійної
комісії із забезпечення реалізації
житлових прав громадян (додається).
3. Контроль за виконанням
даного рішення покласти на

Законом України «Про основи містобудування», Порядком
розроблення містобудівної документації, затвердженим Наказом Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України від 16.11.2011 р. № 290, –
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Розробити детальний план
території під будівництво закладу охорони здоров’я на земельну
ділянку площею 0,08 га, кадастровий номер земельної ділянки
3222410300:01:005:0138 по вул.
Соборності, 51-б у м. Боярка.
2. Доручити виконавчому комітету Боярської міської
ради визначити проектну організацію, яка буде розробляти
детальний план території під
будівництво закладу охорони
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здоров’я по вул. Соборності,
51-б у м. Боярка, та замовити
містобудівну документацію.
3. Після розроблення детального плану території, провести
громадські слухання та подати
містобудівну документацію на
затвердження міській раді.
4. Контроль за виконанням
даного рішення покласти на
постійну депутатську комісію
Боярської міської ради з питань
стратегічного сталого розвитку,
містобудування,
архітектури,
організації публічного простору, земельних відносин, охорони навколишнього середовища,
зеленого будівництва та рекреаційних зон та заступника міського голови, згідно з розподілом функціональних обов’язків.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
О.О. ЗАРУБІН

в Україні», ст. 21 Закону України теріальної допомоги міському
«Про службу в органах місцевого голові, секретарю ради, першосамоврядування»,
Постановою му заступнику міського голови,
Кабінету Міністрів України № 268 заступникам міського голови та
від 09.03.2006 року «Про упоряд- керуючому справами виконкокування структури та умов оплати му в 2017 році», саме:
праці працівників апарату органів
у пункті 2 цифри «01.01.2017»
виконавчої влади, органів проку- змінити на цифри «01.06.2017»,
ратури, судів та інших органів» (зі цифри «150» змінити на цифри
змінами, внесеними Постановою «70».
Кабінету Міністрів України від
2. Всі інші пункти зазначено24.0652017 р. № 353), –
го рішення залишити без змін.
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
3. Контроль за виконанням
1. Внести зміни в рішення цього рішення покласти на
міської ради від 15.12.2016 р. профільну постійну депутат№ 23/713 «Про встановлення ську комісію.
надбавки, премії та надання ма- МІСЬКИЙ ГОЛОВА
О. О.ЗАРУБІН
ярка, затверджених рішенням
сесії Боярської міської ради від
24.11.2011 р. № 14/701, з метою
необхідності забезпечення надійної та безпечної експлуатації
алеї у парку ім. Т. Шевченка, –
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА
1. Прийняти до комунальної
власності територіальної громади м. Боярка алею, що розташована у парку ім. Т. Шевченка.
2. Визначити балансоутримувачем даної алеї комунальне
підприємство «Боярське головне
виробниче управління житловокомунального господарства».

3. Доручити комунальному
підприємству «Боярське головне виробниче управління житлово-комунального господарства» провести інвентаризацію
вказаної алеї, з визначенням її
балансової вартості.
4. Контроль за виконанням
даного рішення покласти на заступника міського голови згідно з розподілом обов’язків та на
Постійну депутатську комісію з
питань житлово-комунального
господарства, енергозбереження, благоустрою міста.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
О. О. ЗАРУБІН

кодексом України, з метою забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку
міста, враховуючи лист генерального директора ПАТ «Укрмашконверсія» Колісниченка Л. М. №
24/17 від 18.05.2017 р.,–
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити графік оплати розміру пайової участі ПАТ
«Укрмаш-Конверсія» у розвитку
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Боярка у зв'язку із реконструкцією
нежитлових будівель (літ. А, Б,
В, Г, Е), що знаходяться на зе-

мельній ділянці ПАТ «Укрмаш
Конверсія» за адресою: Київська
область, Києво-Святошинський
район, м. Боярка, вул. Р. Шухевича (Ленінградська), 7 (договір
про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури №11/17
від 25.05.2017 року). З додатками
можна ознайомитися на сайті:
boyarka-inform.com.
2. Контроль за виконанням
даного рішення покласти на
першого заступника міського
голови В. В. Шульгу.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
ЗАРУБІН О. О.

заступника міського голови від- за згодою.
Борецький Олександр
повідного напрямку.
Петрович – депутат БоярМІСЬКИЙ ГОЛОВА
О.О. ЗАРУБІН
ської
міської ради, за згодою.
СКЛАД
Гончар Костянтин Іванович – в.
постійної комісії із забезпечення
о. начальника юридичного відділу.
реалізації житлових прав громадян
Камінський Віктор
Голова комісії:
Анатолійович
– начальник
Мазурець Віталій Вікторович –
КП «БГВУЖКГ Боярської місьзаступник міського голови.
кої ради Києво-СвятошинськоЗаступник голови комісії:
го району Київської області».
Михальов Євген
Яремко Галина Петрівна –
Валентинович – депутат Бобухгалтер
КП
ярської міської ради, за згодою. головний
«БГВУЖКГ Боярської міської
Секретар комісії:
ради Києво-Святошинського
Александрова Анна
Михайлівна – провідний району Київської області».
Макарова Любов Петрівна –
спеціаліст відділу з питань житлово-комунального господар- комендант гуртожитків КП
ства, транспорту та надзвичай- «БГВУЖКГ Боярської міської
ради Києво-Святошинського
них ситуацій.
району Київської області».
Члени комісії:
Серьогіна Діана Андріївна –
Мірзаєв Анатолій Наріманович –
депутат Боярської міської ради, юрисконсульт КП «БГВУЖКГ
Боярської міської ради Києвоза згодою.
Лавріненко Любов Степанівна – Святошинського району Київдепутат Боярської міської ради, ської області».
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту регуляторного
акта – рішення Боярської міської ради
«Про затвердження Положення про
порядок справляння збору за місця для
паркування та стоянки транспортних
засобів».
Боярська міська рада відповідно до ст. 9 Закону України «Про
засади державної регуляторної
політики у сфері господарської
діяльності», з метою одержання
зауважень і пропозицій фізичних
та юридичних осіб, їх об’єднань
повідомляє про оприлюднення
проекту регуляторного акта – рішення Боярської міської ради
«Про затвердження Положення
про порядок справляння збору за
місця для паркування та стоянки
транспортних засобів».
Стислий зміст регуляторного
акта.
Регуляторний акт розроблений відповідно до вимог Законів
України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері

господарської діяльності», «Про
місцеве самоврядування в Україні», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 11.03.2004
р. № 308.
Строк дії регуляторного акта
необмежений, з можливістю внесення до нього змін та його відміни
у разі зміни чинного законодавства
та з інших причин.
Спосіб оприлюднення регуляторного акта – газета «Боярка
інформ».
Також з текстом проекту регуляторного акта можна ознайомитись на сайті Боярської міської
ради: www.boyarkainform.com.
Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного
акта приймаються письмово
впродовж місяця з дня оприлюднення регуляторного акта
за адресою: м. Боярка, вул. М.
Грушевського, 39, каб. 9 або за
тел.: (04598) 40-650.

АНАЛІЗ
регуляторного впливу до проекту
рішення Боярської міської ради «Про
затвердження Положення про порядок
справляння збору за місця для паркування
та стоянки транспортних засобів».
Проблема, яку пропонується
розв’язати
У м. Боярка перевезення пасажирів автомобільним транспортом здійснюється на 4 міських
регулярних маршрутах (№ 1, 3, 4,
5), а також на 7 приміських регулярних маршрутах (№ 369, 368,
796, 742, 720, 825, 812).
Схеми міських маршрутів погоджувалися Боярською міською радою. Схеми всіх приміських маршрутів погоджувалися замовником
перевезень – Київською обласною
державною адміністрацією. У погодженні схем маршрутів руху та паспортів маршрутів Боярська міська
рада ніяким чином не брала участі.
Нині неврахування рекомендацій
органів місцевого самоврядування
в частині розміщення місць стоянок (відстою) маршрутних транспортних засобів, зупинок громадського транспорту призвело до
стихійного накопичення автобусів
у місцях, які для цього не призначені. Це створює численні аварійні
ситуації на дорогах, порушення санітарних норм, а також псування
дорожньої інфраструктури міста.
Підтвердженням цього є численні
скарги від мешканців міста, місцевих депутатів та активістів.
Лишаючи цю проблему не вирішеною, перевізники постійно наражають на небезпеку пішоходів та
інших учасників дорожнього руху,
що є чинником значного погіршення санітарного та естетичного стану
міста.
Цілі регулювання
Прийняття рішення про визначення та функціонування спеціальних місць для стоянки (відстою)
маршрутних транспортних засобів,
а також автомобілів таксі допоможе
досягнути результатів, що забезпечить:
• безпеку дорожнього руху в
місцях відстою маршрутних транспортних засобів;

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ
Чергова 31 сесія
РІШЕННЯ №31/995
від 20 липня 2017 року м. Боярка

рій у сумі 190 000,00 грн.
3. Встановити дефіцит спеціального
фонду
міського
бюджету в сумі 190 000,00 грн.,
напрямком
покриття якого
визначити надходження із загального фонду міського бюджету до спеціального фонду
(бюджету розвитку) коштів
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій в сумі
190 000,00 грн.
4. Збільшити дохідну частину загального фонду міського
бюджету за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду за підсумками
шести місяців 2017 року на
4 253 660,00 грн. по КДК 18010500.8
За рахунок перевиконання:
5. Збільшити видаткову частину загального фонду міського бюджету за рахунок перевиконання міського бюджету
за 6 місяців 2017 року на суму
1 426 000,00 грн., а саме:
по ТКВКБМС 0170 КЕКВ
2210 збільшити асигнування
на 234 000,00 грн. (придбання
для актової зали: меблі, ролети –
154 000,00 грн.; канцтовари –
60 000,00 грн.; миючі засоби –
20 000,00 грн.)
по ТКВКБМС 0170 КЕКВ
2282 збільшити асигнування на
10 000,00 грн. (підвищення кваліфікації спеціалістів виконавчого комітету)
по ТКВКБМС 6030 КЕКВ
2610 збільшити асигнування
на 812 000,00 грн. (дотація КП
«БОК» 12 000,00 грн., дотація
КП «Боярка-Водоканал» для
оплати за спожиту електроенергію – 800 000,00 грн.).
по ТКВКБМС 6650 КЕКВ
2610 збільшити асигнування на
10 000,00 грн. (поточні трансферти КП «БГВУЖКГ» на розробку проектно-кошторисної
документації на «Поточний
середній ремонт автомобільної
дороги О101304 Київське півкільце-Крюківщина-Боярка на
ділянці км 4+450-км 13+000»)
по ТКВКБМС 6052 КЕКВ
2610 збільшити асигнування
на 360 000,00 грн. (поточні видатки КП «Боярка-Водоканал»

для покращення стану захищеності об’єктів водопостачального комплексу – 200 000,00
грн., придбання залізобетонних водопровідних колодязів –
160 000,00 грн.).
У межах планових асигнувань:
6.
Провести
перерозподіл
видаткової
частини
загального фонду міського бюджету в
межах планових асигнувань, а саме:
по ТКВКБМС 8600 КЕКВ
2240 зменшити асигнування на
40 000,00 грн. (інші видатки )
по ТКВКБМС 0170 КЕКВ
2210 збільшити асигнування на
40 000,00 грн. (придбання шаф
металевих (картотека) для відділу реєстрації )
7. Встановити профіцит загального фонду міського бюджету в сумі
2 827 660,00 грн., напрямком
використання якого є передача
коштів із загального фонду до
спеціального фонду (бюджет
розвитку).
8. Встановити дефіцит спеціального фонду міського бюджету в сумі
2 827 660,00 грн., напрямком
покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду міського бюджету до
спеціального фонду (бюджету
розвитку).
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
За рахунок передачі із загального фонду субвенції з
держбюджету до спеціального
фонду (бюджету розвитку):
9. Збільшити видатки спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку) за рахунок субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам
на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі
190 000,00 грн., а саме:
по ТКВКБМС 6060 КЕКВ
3210 збільшити асигнування
95 000,00 грн. (капітальні трансферти КП «БГВУЖКГ» на придбання комп’ютерної техніки).
по ТКВКБМС 6052 КЕКВ
3210 збільшити асигнування
95 000,00 грн. (капітальні трансферти КП «Боярка-Водоканал»
на придбання комп’ютерної
техніки).
За рахунок передачі із за-

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ
Чергова ___ сесія
РІШЕННЯ № __/__ (ПРОЕКТ)
від _____________ року м. Боярка
Про затвердження Положення
про порядок справляння збору за
місця для паркування та стоянки
транспортних засобів
Керуючись ст. 26, 28, 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. 7,
12, 2681 Податкового кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів
України від 03.12.2009 р. № 1342
«Про затвердження Правил паркування транспортних засобів», –
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про

Про внесення змін до рішення позачергової 25 сесії Боярської міської ради VII скликання
від 17.01.2017 року № 25/767
«Про затвердження міського
бюджету на 2017 рік»
Керуючись пп. 23 п. 1 ст.
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом
України, рішенням Боярської
міської ради VII скликання
від 17.01.2017 року № 25/767
«Про затвердження міського
бюджету на 2017 рік», відповідно до додатку 1 до розпорядження КМУ від 11.05.2017 №
310-р «Деякі питання розподілу
у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів
щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій»,
згідно з офіційним висновком
відділу фінансів, економічного
розвитку та торгівлі про перевиконання доходної частини
загального фонду бюджету міста за підсумками шести місяців
від 04.07.2017 р. № 01-04/383, в
якому зафіксована сума перевиконання 4 322 448,01 грн.,
для забезпечення фінансування першочергових видатків
бюджету, –
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
1. Збільшити дохідну частину міського бюджету по КДК
41034503 за рахунок субвенції
з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій на 190 000,00 грн.
2. Встановити профіцит загального фонду міського бюджету в сумі 190 000,00 грн., напрямком використання якого є
передача із загального фонду
до спеціального фонду (бюджет
розвитку) коштів субвенції з
державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих терито-

порядок справляння збору за місця для паркування (стоянки) транспортних засобів.
2. Затвердити перелік земельних ділянок, спеціально відведених
для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування (стоянки) транспортних засобів.
3. Затвердити типовий договір
на паркування (стоянки) транспортних засобів (з додатками можна ознайомитись на сайті: boyarkainform.com).
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови відповідного
напряму та Постійну депутатську
комісію з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, благоустрою міста, комунальної власності.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
О. О. ЗАРУБІН
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• дотримання санітарних норм
у місцях відстою маршрутних транспортних засобів;
• підвищення рівня розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури міста.
Альтернатива та їх оцінка
Альтернативними способами
досягнення цілей регулювання можуть бути:
1. Залишення стихійних місць
стоянки (відстою) маршрутних
транспортних засобів без змін. Таке
альтернативне рішення є недоцільним у плані подальшого збільшення соціального невдоволення,
постійне наражання на небезпеку
всіх учасників дорожнього руху та
псування дорожньо-транспортної
інфраструктури.
Прийняття
запропонованого

гального фонду міського бюдпо ТКВКБМС 8600 КЕКВ 3110
жету до спеціального фонду збільшити асигнування на 150 000,00
(бюджету розвитку):
грн. (придбання серверу, згідно з
10. Збільшити видаткову програмою «Безпечне місто)
частину спеціального фонду
по ТКВКБМС 6430 КЕКВ
міського бюджету (бюджету 2281 збільшити асигнування на
розвитку) за рахунок пере- 282 000,00 грн. (детальний план
дачі коштів із загального до територій)
спеціального фонду на суму
по ТКВКБМС 1010 КЕКВ
2 827 660,00 грн., а саме:
3110 збільшити асигнування
по ТКВКБМС 1010 КЕКВ на 18 000,00 грн. (придбання
3132 збільшити асигнування на комп’ютерної техніки для ДНЗ
192 155,00 грн. (капітальний ре- «Спадкоємець»)
монт огорожі ДНЗ «Берізка»).
12. Зменшити видаткову
по ТКВКБМС 6052 КЕКВ частину загального фонду по
3210 збільшити асигнування на ТКВКБМС 4200 КЕКВ 2210 на
150 505,00 грн. (капітальні ви- суму 41 170,00 грн. (Програма
датки КП «Боярка-Водоканал» розвитку культури на 2017 рік )
на капітальний ремонт турбоВстановити профіцит заповітродувки ТВ-80-1,4).
гального фонду міського бюдпо ТКВКБМС 6060 КЕКВ жету в сумі 41 170,00 грн., на3210 збільшити асигнування прямком використання якого
на 310 000,00 грн. (капітальні є передача коштів із загального
трансферти КП «БГВУЖКГ» фонду до спеціального фонду
для впровадження
системи (бюджет розвитку).
управління зовнішнім освітВстановити дефіцит спеціленням міста Боярка).
ального фонду міського бюджепо ТКВКБМС 7470 КЕКВ ту в сумі 41 170,00 грн., напрям3210 збільшити асигнування на ком покриття якого визначити
2 175 000,00 грн. (капітальні ви- надходження коштів із загальдатки КП «Боярка-Водоканал» ного фонду міського бюджету
на реконструкцію водопровідної до спеціального фонду (бюджемережі по вул. Тарасівській дов- ту розвитку).
жиною 950 метрів у м. Боярка
Збільшити видаткову часКиєво-Святошинського району тину спеціального фонду по
Київської області (частково).
ТКВКБМС 8800 КЕКВ 3220 на
Перенаправити кошти, ви- суму 41 170,00 грн. (субвенція
ділені раніше КП «Боярка-Во- до районного бюджету на приддоканал» по КФК 7470 КЕКВ бання українського сценічного
3210 на проектні роботи по взуття для вихованців КСРЦТМ
реконструкції
каналізацій- «Оберіг» за рахунок зменшення
них очисних споруд) в сумі видатків, затверджених Програ470 000,00 грн., на:
мою розвитку культури на 2017
• реконструкцію водопро- рік та передачі їх до спеціального
відної мережі по вул. Тарасів- фонду міського бюджету).
ській довжиною 950 метрів в м.
Укласти з Києво-СвятошинБоярка Києво-Святошинсько- ською районною радою угоду
го району Київської області – про передачу коштів спеціаль325 000,00 грн.(частково);
ного фонду міського бюджету у
• придбання переносної вигляді субвенції на здійснення
проливної установки АС-П – видатків, зазначених в п. 12, від145 000,00 грн.
повідно до уточнених на підставі
У межах планових асигнувань:
наданих документів сум видатків.
11. Провести перерозподіл
13. Внести відповідні зміни
видаткової частини спеціаль- до додатків 1-7 «Рішення про
ного фонду міського бюджету затвердження міського бюдже(бюджет розвитку) в межах пла- ту на 2017 рік».
нових асигнувань, а саме:
14. Контроль за виконанням
по ТКВКБМС 8600 КЕКВ даного рішення покласти на
2281 зменшити асигнування на першого заступника міського
450 000,00 грн. (виготовлення голови Шульгу В. В.
планів зонування)
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
О. О. ЗАРУБІН

регулярні перевезення пасажирів. Вказані майданчики будуть
облаштовані туалетами для водіїв,
за необхідності – диспетчерськими
приміщеннями та приміщеннями
для відпочинку водіїв. Користувачі майданчиків сплачуватимуть до
міського бюджету встановлений
збір, що значно підвищить рівень
надходжень до бюджету м. Боярки.
Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей
Прийняття регуляторного акта
дозволить вирішити проблему аварійності на тих ділянках дорогах, де
влаштовано стихійні місця стоянки
(відстою) маршрутних транспортних засобів, порушення санітарних
норм, а також псування дорожньої
інфраструктури міста.
Очікувані результати

Таблиця вигод та витрат
Сфера інтересів

Вигоди

Орган
місцевого
самоврядування

Ліквідація аварійності на тих ді- На
лянках дорогах, де влаштовано облаштування
стихійні місця стоянки (відстою) майданчиків.
автобусів, покращення санітарного стану в місті та припинення псування дорожньої інфраструктури
міста

Перевізники –
надавачі
послуг

Забезпечення місця стоянки (від- На
стою) для автобусів та таксі. Забез- облаштування
печення виконання умов договору майданчиків.
про перевезення.

Населення

Безпечне пересування вулицями
міста. Покращення санітарного
стану та естетичного вигляду міста.

рішення
забезпечить
вирішення проблеми, що склалася. Проект вiдповiдає принципам державної регуляторної політики, а
саме: доцільності, ефективностi,
адекватностi,
збалансованості, передбачуваності, принципу
прозоростi i врахування громадської думки.
Механізм регулювання
Проблему можливо вирішити
шляхом облаштування місць стоянки (відстою) для маршрутних
транспортних засобів та виділення
їх перевізникам, які здійснюють

Витрати

Відсутні.

Строк чинності регуляторного акта
Строк дії регуляторного акта
необмежений. У разі зміни чинного
законодавства або з інших причин,
в регуляторний акт можна вносити
зміни та доповнення.
Визначення показників результативності
Результативність буде відстежуватися шляхом аналізу з:
• кількості скарг або подяк від
мешканців;
• кількості надходжень до міського бюджету;
• покращення санітарного стану міста.

НОВИНИ
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ДОКИ НЕ ГОРИТЬ ЗЕЛЕНЕ СВІТЛО ДО КІНЦЯ 2017 РОКУ БУДЕ СТВОРЕНО

РЕЄСТР ОТРИМУВАЧІВ ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ

19 липня Кабмін прийняв
постанову «Деякі питання щодо
призначення та надання населенню субсидій для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого
пічного побутового палива»

Зазначеним актом передбачається внесення змін до постанови КМУ від 21.10.1995 р.
№ 848, якою визначено порядок

надання житлових субсидій, в
частині внесення інформації
про призначені субсидії до Єдиного державного реєстру отримувачів житлових субсидій.
Відповідно до постанови,
реєстр буде створений до 20
грудня поточного року.
Держателем реєстру визначено Міністерство соціальної політики, а інформацію про призначені
субсидії включатимуть до ре-

єстру структурні підрозділи з
питань соціального захисту
населення районних, районних у містах держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад,
які призначають субсидії.
Прийняття акта дозволить
налагодити єдиний державний
облік отримувачів субсидії, що
підвищить ефективність надання відповідної допомоги населенню.

СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ
Впродовж останнього часу в
місті Боярка назріла критична
ситуація з організацією дорожнього руху та безпеки його учасників на перехрестях з інтенсивним рухом, де встановлені
світлофорні об’єкти. Враховуючи
це, виконавчий комітет Боярської міської ради вважає за
необхідне прояснити ситуацію,
що склалася у сфері регулювання дорожнього руху в місті.
Світлофорне регулювання
дорожнього руху в місті Боярка здійснюється на дев’яти
ділянках доріг. П’ять з них
регулюється
світлофорними
об’єктами, які знаходяться у
власності Державного підприємства Міністерства внутрішніх
справ України «РОЗВИТОК».
КП «Боярське ГВУЖКГ»
уклало із ДП МВС України
«РОЗВИТОК» договір про надання послуг із забезпечення
світлофорного
регулювання
дорожнього руху на перехрестях вулиць м. Боярка. Згідно з
умовами укладеного договору, виконавець зобов’язується
власними силами та засобами
забезпечити світлофорне регулювання дорожнього руху на
таких дорожніх ділянках міста:
• перехрестя вул. Білогородської та вул. Молодіжної;
• перехрестя вул. Білогородської та вул. Гоголя;
• перехрестя вул. Шевченка
та вул. Польової;
• вул. Садова (біля Михайлівської площі);
• вул. Хрещатик (біля Михайлівської площі).
Світлофорні об’єкти, що
встановлені на вказаних дорожніх ділянках застарілого
типу постійно виходять з ладу,
тим самим наражаючи на небезпеку всіх учасників дорожнього руху. Неодноразово несправність світлофорів ставала
причиною виникнення аварійних ситуацій, а також дорожньо-транспортних пригод.
Незважаючи на те, що з ДП
МВС України «РОЗВИТОК»
укладено договір про обслуговування вказаних світлофорних об’єктів, підприємство
виконує свої зобов’язання з обслуговування та ремонту світлофорів із запізненням або взагалі не виконує.
Згідно з ч. 1 ст. 16, 17, 18
Закону України «Про автомобільні дороги», вулиці і дороги
міст та інших населених пунктів знаходяться у віданні органів місцевого самоврядування
і є комунальною власністю.
Управління функціонуванням

та розвитком вулиць і доріг
міст та інших населених пунктів здійснюється відповідними
органами місцевого самоврядування, у віданні яких вони
знаходяться. Технічні засоби
організації дорожнього руху є
складовими вулиць і доріг міст
та інших населених пунктів.
Ч. 4 ст. 16 цього Закону також
передбачено, що технічні засоби організації дорожнього
руху можуть безоплатно передаватися з державної в комунальну власність за рішенням
відповідних органів місцевого
самоврядування та Кабінету
Міністрів України.
Відповідно до норм чинного законодавства, єдиним
способом законного управління об’єктами організації дорожнього руху є їх передача до
комунальної власності міської
територіальної громади, відповідно до положень Закону
України «Про передачу об'єктів
права державної та комунальної власності».
Враховуючи критичну ситуацію, що склалася, виконавчий
комітет Боярської міської ради
неодноразово звертався до ДП
МВС України «РОЗВИТОК»
щодо передачі світлофорних
об’єктів до комунальної власності міської територіальної
громади для здійснення їх технічного обслуговування, ремонту та модернізації.
Проте процес передачі світлофорних об’єктів з боку ДП
МВС України «РОЗВИТОК»
обмежився лише перепискою.
Нині підприємство звільнило
всіх своїх працівників і, ймовірно, знаходиться в процесі ліквідації.
У зв’язку із ситуацією, що
склалася, а також тривалою
несправністю
світлофорних
об’єктів на перехресті вул. Білогородської та вул. Молодіжної,
виконавчий комітет Боярської
міської ради вживає всіх можливих заходів, щоб негайно відновити роботу вказаних світлофорів, а також провести заміну
технічно та морально застарілого обладнання регулювання дорожнього руху.
Закликаємо також усіх
учасників дорожнього руху,
пересуваючись через вищезазначене перехрестя, дотримуватися вимог Правил дорожнього руху (розділ 16 «Проїзд
перехресть»), а також керуватися наявними дорожніми
знаками та розміткою.
Жодні термінові справи
не варті втраченого життя та
здоров’я!

ГУ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПОВІДОМЛЯЄ:
Обережно! Шахраї!
Управління
внутрішньої
безпеки ГУ ДФС у Київській
області попереджає про непоодинокі випадки шахрайства з
боку невідомих осіб, які представляються працівниками та
керівниками податкових інспекцій ГУ ДФС у Київській
області та вимагають від підприємців Київської області перера-

хувати на розрахункові рахунки
фізичних осіб у різних банках
України незаконну винагороду
за непроведення позапланових
документальних перевірок.
У разі виникнення вищевказаних обставин, УВБ ГУ ДФС
у Київській області повідомляє
про необхідність повідомити
про таку інформацію за телефоном гарячої лінії (044) 246-23-55.

Вибір професії – дуже важливе рішення. Його результат впливає не тільки на майбутнє матеріальне благополуччя людини та її
успішність в обраній професії, а
й на самооцінку, психологічний
стан і особливо на те, чи буде вона
відчувати себе щасливою. Щоб
вибір професії не став помилковим, психологи радять проходити
профорієнтаційне тестування.

Саме за допомогою тестів
можна визначити професійні
схильності, здібності та індивідуально-психологічні
особливості людини, а в результаті
спрогнозувати її успішність у
тих чи інших сферах діяльності
та конкретних професіях. Проходити тестування у процесі
прийняття рішення щодо вибору професійної діяльності потрібно декілька разів. Вперше
цим питання дітям рекомендують ознайомитися у 14 років.
Сьогодні профорієнтаційне
тестування реально пройти самостійно в режимі online. Такий
спосіб економить час, але не

завжди виправдовує очікування, них складають ті, що підходять
бо існують ризики, пов’язані з до вибору професії серйозтрактуванням результатів тес- но. Та все частіше звертаютьту. Ситуація подібна до того, ся школярі, що невпевнені у
як людина, не медик за фахом, своєму майбутньому профеотримує з медичної лаборато- сійному шляху. Саме для них
рії результати досліджень і са- 10 травня в Україні стартував
мостійно призначає собі ліку- загальнонаціональний проект з
вання, що може призвести до профорієнтаційного тестуваннеочікуваних наслідків. Тому, ня. Тільки за 2 місяці з моменотримавши результати тесту, ту його запуску правильність
обов’язково зверніться за кон- обрано професії за допомогою
сультацією до спеціалістів, на- тестів перевірили 500 учнів виприклад, до профконсультантів пускних класів. Зі збільшенням
центрів зайнятості.
цієї цифри збільшуватиметься
Консультація з фахівцем кількість дорослих рішень.
Ґрунтовний підхід до вибору
щодо вибору професії важлива у
будь-якому віці, особливо, коли майбутньої професії має важлипрофесійна стежина обирається ве значення для вашої подальвперше. Усі центри зайнятос- шої реалізації себе. Тому, якщо
ті на постійній основі надають ви саме зараз розмірковуєте над
безкоштовні профорієнтаційні цим і маєте сумніви, не гайте
послуги учням загальноосвітніх часу, пройдіть тестування, навіть
навчальних закладів, до яких якщо попереду у вас ще рік чи
два навчання у школі.
входить і тестування.
За статистикою, щорічно
Тетяна Дем’янюк,
ґрунтовне тестування у центрах
начальник відділу організації
зайнятості Київщини прохопрофорієнтації
дять понад 7 тисяч майбутніх
Київського обласного центру
випускників. Левову частку з
зайнятості

ТРАГЕДІЇ НА ЗАЛІЗНИЦІ
За
повідомленням
пресслужби поліції Київської області,
на залізничній станції Боярка електропотяг збив на смерть 10-річну
дівчинку. Трагедія сталася 24 липня о 17:20. Тіло дитини знайшли на
відстані 50 м від перону.
Машиніст
електропотягу
подавав попереджувальні звукові сигнали, але дитина з невідомих причин вчасно не відреагувала і потрапила під поїзд.

У результаті чого 10-річна дівчинка отримала тілесні ушкодження, несумісні з життям.
Поліцейські
встановлюють всі обставини і причини
трагедії. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або
експлуатації
залізничного,
водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Санкція статті пе-

редбачає позбавлення волі від
п’яти до десяти років. Досудове
розслідування триває.
Це не перший смертельний
випадок, який стався на залізниці в межах Боярки. Ще одна
трагедія сталася 22 липня о
20:17. На переїзді станції Тарасівка поїзд Чернігів–БілгородДністровський збив жінку, яка
була в навушниках. Про це повідомляє «Укр-залізниця».
І знову машиніст звуковими
сигналами попереджав про небезпеку.

РЯТУВАЛЬНИКИ ЗАСТЕРІГАЮТЬ
Києво-Святошинський РВ ГУ
ДСНС України у Київській області
звертається до громадян району
щодо необхідності дотримання
правил пожежної безпеки під час
відпочинку на природі.
Високі температурні показники та посушлива погода
сприяють збільшенню ризику
виникнення загорянь на відкритих територіях. Зазвичай,
причинами масштабних пожеж
у природних екосистемах є наслідки людської легковажності.
Вирушаючи на відпочинок, громадяни досить часто нехтують
правилами пожежної безпеки,
особливо під час оголошення
пожежонебезпечного періоду.
Такі дії є вкрай небезпечними,
адже при 4 чи 5 класі пожежної
небезпеки достатньо навіть одного непогашеного сірника для
того, щоб спровокувати масштабну пожежу!
Особливо гострою є проблема виникнення загорянь на
сміттєзвалищах, адже саме ці
пожежі викликають суспільний
резонанс та несуть загрозу життєдіяльності населення і значно

погіршують екологічний стан
навколишнього середовища через виділення шкідливих продуктів горіння.
Не слід забувати і про те, що
на території країни розпочалась
зернозбиральна кампанія, тому
дотримання
протипожежних
заходів у місцях збирання, пе• палити, кидати у лісі та ліреробки й зберігання зернових сопосадках непогашені сірники
набуває особливої важливос- або недопалки;
ті. Навіть невеличке займання
залишати у лісі просочене
може спричинити виникнення бензином, гасом, мастилом або
масштабної пожежі на зернових іншими горючими речовинами
полях й призвести до значних ганчір’я;
матеріальних збитків.
• полювати у лісі з викорисРятувальники Києво-Свя- танням вогнепальної зброї;
тошинського району зверта• створювати смітники та
ються до громадян з проханням спалювати відходи;
не провокувати пожежі на від• спалювати стерню та післякритих територіях та дотриму- жнивні залишки на сільськоватися елементарних правил господарських полях;
безпеки під час відпочинку на
Шановні громадяни! Якщо
природі.
ви помітили займання в лісах,
У цей період забороняється:
посадках та на відкритих тери• відвідувати хвойні ліси при торіях, негайно телефонуйте
оголошенні надзвичайної по- «101».
жежної небезпеки 5-го класу;
Пам’ятайте, що лише до• розводити багаття у лісі та тримання елементарних правил
лісопосадках;
пожежної безпеки застереже
• заїжджати автомобілем до від трагічних наслідків та мателісу;
ріальних збитків.

До нових зустрічей, таборе миру

15 липня фінішувала остання
літня зміна табору миру «Peace
camp», організованого молодіжною громадською організацією
«KYIV YMCA» за підтримки виконавчого комітету Боярської
міської ради.
Порівняно з попередньою,
ця зміна прийняла 36 дітей та
11 лідерів або три загони-сім’ї
по 12 осіб у кожній. Діти були
розподілені за віком: старші
(13-15 років) активно допомагали лідерам-вожатим і навіть
самі проводили майстер-класи
та квести.

Незмінними в таборі лишилися відчуття дитячого щастя й
гарного настрою. Лідери табору зазначають, що через меншу
кількість учасників друга зміна стала більш душевною, діти
встигли перезнайомитися і знайти справжніх друзів.
У день закриття останньої
зміни проекту «YMCA KYIV
Peace camp – 2017» до табору
завітали представниця відділу з питань освіти, культури,
молоді, спорту та соціального захисту боярської міської
ради Мар’яна Слєпова, депутат Боярської міської ради

Олександр Дюльдін та директор центру соціально-психологічної реабілітації Ангеліна
Лахтадир, привітали волонтерів і вручили їм подяки та солодкі подарунки.
Усі дні в таборі були насичені атмосферою миру,
добра та взаємної любові.
Одним з найяскравіших виявився День сонця, на який
були запрошені батьки учасників. Вони переконалися,
що розфарбувати світ всіма
кольорами веселки цілком
можливо.

У Боярці – паломники зі Львова

22 липня 47 паломників зі
Львова на чолі з головою Львівського братства Апостола Андрія Первозваного о. Юрієм Федівим відвідали літературні та
історичні місця Боярки. Мета
візиту – вшанувати видатних
земляків, світлу пам'ять вірних
синів і дочок нашого народу
та вознести свої молитви за
здоров’я живих і за упокій спочилих. Ця поїздка до наддніпрянської України символізує
духовну єдність нашої держави
від Заходу до Сходу.
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Боярка – кінцева точка паломницького маршруту наддніпрянською Україною. До
цього паломники зі Львова
відвідали Вишгород та Київ, а
знайомство з Бояркою розпочали з храму Покрови Пресвятої
Богородиці. Настоятель Свято-Покровської парафії УАПЦ
м. Боярки митрофорний протоієрей Димитрій Присяжний
розповів про історію храму та
познайомив гостей з реліквіями
храму Покрови Пресвятої Богородиці й перспективами роз-

будови парафії.
У Боярському краєзнавчому
музеї гості детально познайомилися з історією краю від найдавніших часів до сьогодення, з
видатними постатями Боярки
та її героями. А ще – з виставкою картин учасника АТО полковника-танкіста Сергія Пасіки та майданівсько-атовськими
експонатами, які займають
почесне місце в експозиції музею. Окремої уваги заслуговує
пам’ятна стела біля Боярського
краєзнавчого музею та будівля
Боярської ЗОШ № 2, а також
встановлений тут нещодавно
барельєф полковнику Армії
УНР Євгену Коновальцю.
Гості зі Львова відвідали
могилу видатного українського
поета Володимира Самійленка,
що зовсім не випадково. Справа в тому, що серед прочан є
багато шанувальників таланту
Володимира Івановича, біографія якого пов’язана також і зі
Львовом.
Зокрема, у 1888 році, під
час студентських канікул, Володимир Самійленко разом з
групою київських студентів побував у Галичині й на Буковині.
У Львові він часто зустрічався з
Іваном Франком, знайомство
з яким переросло у справжню
дружбу. А в 1906 році у Львові
вийшла збірка поезій В. Самійленка «Україні» з передмовою
І. Франка.
Львів’яни відвідали Комплекс поховань воїнів Армії
Української Народної Республіки (1918-1919 рр.). Світлу
пам'ять Героїв України прочани вшанували спільною молитвою та колективним виконанням давньої стрілецької пісні,
яка і в наш час не втратила своєї
актуальності.
Радіслав Кокодзей

економічні досягнення на
підвищення якості життя

13 липня Верховна Рада
ухвалила запропоновані урядом
Володимира Гройсмана зміни
до бюджету – 2017, які передбачають збільшення фінансування
видаткової частини головного
фінансового кошторису країни.
Такі зміни стали можливими
завдяки перевиконанню плану
наповнення бюджету. Відновлення економіки і пожвавлення підприємницької діяльності
дозволили додатково зібрати 28
млрд. грн., які будуть направлені на збільшення фінансування
інфраструктурних і соціальних
проектів, підвищення безпеки
держави і зміцнення енергонезалежності. Уряд виконує своє
головне завдання – трансформувати економічні успіхи держави
в покращення життя українців.
На медицину додатково виділено 5,3 мільярди
Завдяки урядовій пропозиції і підтримці Верховної
Ради буде розширено доступ
громадян до медичних послуг
і лікування. В цьому році на
програму «Доступні ліки» буде
додатково виділено 200 млн.
грн. Програма стартувала з 1
квітня і передбачає відшкодування вартості медпрепаратів
(реімбурсацію) для лікування
осіб, які страждають на серцево-судинні захворювання, діабет II типу і бронхіальну астму.
Додаткових 450 млн. грн. отримають регіони у складі медичної субвенції на лікування хворих на ниркову недостатність
та діабет. Зараз в Україні понад
5 тисяч осіб мають потребу в
проведенні гемодіалізу (один
із методів поза ниркового очищення крові). За підрахунками
медиків, в Україні від цукрового діабету можуть страждати
близько 2,5 млн. осіб. Додатково 186 млн. грн. вже в цьому
році буде направлено на лікування громадян за кордоном.
Одночасно уряд дбає і про
розвиток вітчизняної медицини. Тому частина позапланових бюджетних надходжень
буде направлена на додаткове
фінансування медичних клінік
та науково-дослідних установ.
Зокрема, клініки Національної академії медичних наук
України додатково отримають
443 млн. грн., ДУ «Науковопрактичний медичний центр
дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ» – 60 млн. грн. Із
спеціального фонду на розвиток сільської медицини буде
направлено 4 млрд. грн.
Армія додатково отримає
6,4 млрд. грн.
Особливу увагу уряд приділив підвищенню боєздатності
країни і забезпеченню потреб
українських військових. Додаткові кошти (160 млн. грн.)
отримає Адміністрація Держприкордонслужби, які підуть

на підвищення розмірів винагороди за безпосередню участь
в АТО. 249,8 млн. грн. будуть
направлені на виплати допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців. Також збільшиться
фінансування видатків на харчування та медикаменти військовим (6,3 млн. грн.). Уряд
підтримає українську команду
військових на міжнародних
змаганнях «Ігри нескорених
2017» (3 млн. грн.). Ще 4 млрд.
грн. армія отримає із спеціального фонду за рахунок розподілення коштів спецконфіскату –
грошей Віктора Януковича, що
були заморожені на рахунках в
державних банках.
На ремонт доріг буде направлено додатково понад 3 мільярди
Уряд продовжує виконувати
масштабну програму ремонту
доріг по всій країні. У 2017 році
на ремонт доріг в державному
бюджеті України було передбачено 30 млрд. Завдяки перевиконанню бюджетних планів і
розподіленню коштів спецконфіскату на дороги в цьому році
буде додатково виділено ще
3,25 млрд. грн.
14,1 млрд грн. - на фінансування житлових субсидій
Запропоновані
Кабінетом Міністрів зміни до закону
«Про державний бюджет України на 2017 рік» передбачають
виділення додаткових 14,1
млрд. грн. на надання пільг та
житлових субсидій населенню
на оплату житлово-комунальних послуг. Додаткове фінансування в розмірі 100 млн. грн.
отримає Державна цільова
програма енергоефективності. Розширення фінансування енергоефективних заходів
сприятиме побудові енергонезалежної держави і зменшенню витрат населення на комунальні послуги.
Збільшено
фінансування
культури і соціальних програм
Уряд виконує своє обіцянку – припинити фінансування
культури за залишковим принципом. У цьому році фінансування культури збільшено
майже на 90 %. Зміни до бюджету – 2017 передбачають додаткове фінансування окремих
програм. Зокрема, на ремонт
Національного академічного
українського драматичного театру імені Марії Заньковецької
(м. Львів) та Київського оперного театру виділено 8,1 млн.
грн. Ще 69 млн. грн. буде направлено на будівництво 3-х меморіалів – Жертв голодомору,
Героям Небесної Сотні та загиблим воїнам АТО.
Крім того, 278 млн. грн. додатково буде направлено на фінансування створення будинків сімейного типу, ще 100 млн. грн. – на
заходи з охорони праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах.
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Телеканал «1+1» знімає другий сезон
серіалу «Село на мільйон» у Боярці

Нещодавно телеканал «1+1»
розпочав зйомки другого сезону
найкращого комедійного серіалу
минулої осені «Село на мільйон» про
пригоди кузенів Каті, Колі і Тимура,
що претендують на спадщину від дідуся у розмірі мільйон євро.
Прем’єру серіалу «Село на
мільйон» глядачі телеканалу
«1+1» побачать вже цієї осені.
У Боярці команда «1+1 Продакшн» вже встигла відзняти14
знімальних днів, а місцем обрала Боярську ЗОШ № 2.
Серед акторів, які брали
участь у зйомках у нашому місті, були популярні українські
актори Анна Кошмал, Дмитро
Сова, Костянтин Войтенко,
Євген Капорін, Анатоль ФонФіландра та навіть Анатолій
Хостікоєв, Наталя Сумська і
Юрій Горбунов.
«У новому сезоні події розгортатимуться дуже непередбачувано, а головним питанням стане,
чи посварить мільйон сім'ю. Вся
команда чекала на продовження
серіалу, адже нам подобається
проводити час разом. Всі скучили один за одним, і, звичайно, за
персонажами, яких встигли покохати ще під час зйомок першої
частини», – поділилася відома

актриса Анна Кошмал, яка грає
головну героїню Катю.
Також режисер картини
Бата Недич розповів, що дуже
сумував за «Селом на мільйон»,
і радіє, що глядачі розділили
його любов до серіалу:
«Я отримую величезне задоволення від роботи над цим
проектом, особливо люблю
його за гумор. Судячи з високих
рейтингів першого сезону, глядачам він теж припав до смаку,
що робить мене щасливим.
Тому що я був дуже радий приступити до зйомок продовження», – поділився режисер.
Цікаво, що прихильники, які
хочуть дізнатися, як вирішиться
доля мільйона, навіть створили
петицію в Інтернеті з проханням зняти другий сезон серіалу.
А актори і творча команда «1+1
Продакшн», яка працює над
його виробництвом, зізналися,
що чекали продовження не менше, ніж його шанувальники.
Головні ролі серіалу «Село на
мільйон» виконують Анна Кошмал, Євген Капорін, Дмит-ро
Сова, Костянтин Войтенко, Анатолій Хостікоєв, Наталя Сумська,
Юрій Горбунов, Олена Стефанська, Володимир Задніпровський, Марк Дробот та ін.

28 липня 2017
№15 (322)

Гороскоп

Продюсери серіалу – Олександр Ткаченко, Олена Васільєва, Вікторія Лєзіна. Режисером картини виступив Бата
Недич, оператором-постановником – Володимир Гуєвський,
креативним продюсером і головним автором – Ярослав Стень.
Відзначимо, що минулого
року комедія «Село на мільйон»
стала найбільш рейтинговим
серіалом осені на українському
телебаченні. Прем'єра серіалу
відбулася з рекордними показниками телеперегляду: рейтинг
по аудиторії 18-54 (вся Україна)
склав 8,2 %, частка – 19,9 %, за
аудиторією 18-54 (50К +) серіал пройшов з рейтингом 5,7 %
і часткою 16,0 %. Таким чином,
середня частка основного показу серіалу склала 13,4 % (вся
Україна) і 10,7 % (50К +), рейтинг – 5,2 % і 3,7 % відповідно.
Дивіться прем’єру серіалу
«Село на мільйон», зйомки якого
проводились у нашому місті, вже
цієї осені на телеканалі «1+1».
Наша довідка
«Село на мільйон» – адаптація хорватського формату
«Куд Puklo Da Puklo». За сюжетом серіалу троє кузенів
Катя, Коля і Тимур отримують
у спадок від свого дідуся Юхима Кибця мільйон євро, але з
однією умовою. Вони повинні
переїхати зі Львова, Миколаєва та Києва в село на Західній
Україні і прожити там рік, не залишаючи його більше ніж на 24
години. Якщо ніхто зі спадкоємців не зможе протриматися
у селі весь цей час, гроші перейдуть громаді в розпорядження сільського голови Івана. Дізнавшись про це, його опонент
Гарбуз має намір ще активніше
боротися за владу, намагаючись
різними способами відтягнути
у Івана голоси членів сільради.
Прес-служба 1+1

Овен
Гумор – нині головний ваш козир. Філософські
роздуми і сеанси психоаналізу відкладіть на більш
сприятливий час. А зараз веселіться, радійте життю,
знайомтеся, спілкуйтеся, розвивайтеся. Використайте прекрасні можливості, які дозволять змінити
життя на краще і заявити про себе всьому світу.
Телець
Найоптимальнішим варіантом для вирішення
завдань будь-якої складності для вас стане логіка.
Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу і чиніть
у злагоді зі своєю совістю. Тільки пам’ятайте, всюди
повинна бути золота середина. Не варто ускладнювати собі життя там, де і так багато проблем.
Близнюки
Для вашого оточення ви станете таємницею,
яка цікава всім, але ніхто не знає на неї відповіді. І
не дивуйтеся, що комусь це може не сподобатися.
Будьте скромнішими і стриманішими. У компанії
краще станьте активним слухачем, тільки не кажіть про себе. Ця тактика буде ефективна там, де
існує конфлікт інтересів або сильно відрізняється
світогляд учасників бесіди.
Рак
Вас чекає безтурботне і гармонійне життя. Після певної події ви зрозумієте, що для щастя і успіху
не потрібно бути кимсь особливим, важливо просто
цього сильно хотіти і прагнути до бажаного. Раки борці за індивідуальність. І нині відмінний час, щоб
виділитися з сірої маси і показати себе з усіх боків.
Лев
Складатиметься враження, ніби у вас всередині
заведений моторчик, і ви не можете спокійно посидіти навіть кілька хвилин. Період стане часом пригод, відпочинку і розваг. Також у вас є великі можливості домогтися нереальних висот у професійній
сфері та особистому житті, варто тільки захотіти.
Діва
Вас буде долати почуття ліні і бажання повалятися на улюбленому дивані замість того, щоб
працювати. Зрештою, ви цілком можете собі це
дозволити, адже у цей період за вами по п’ятах слідуватиме удача. Навіщо напружуватися, турбуватися, якщо все само собою владнається?
Терези
Ви зможете легко і ефективно управляти власною долею, яка зараз досить лагідна до вас. Робіть
все вчасно і уникайте накопичення невирішених
завдань. Не беріть роботу додому, навіть якщо терміново треба, а ви не встигли. Підвищити продуктивність своєї праці вам допоможе якісний відпочинок та міцний і здоровий сон.
Скорпіон
Щоб досягти своєї мети вам необхідно абстрагуватися від громадської думки і приймати рішення самостійно. Але не забувайте про тактовність.
Вислухавши чиюсь пораду, кивніть, погоджуючись, але зробіть так, як вам підказує внутрішній
голос. У вас все вийде. Головне — вірити в краще,
сподіватися і стрімко йти назустріч новому і щасливому життю. Тим паче, що удача йде за вами по
п’ятах.
Стрілець
Ви відчуєте гостру потребу отримати духовну
їжу, причому будь-яким шляхом. І не варто ігнорувати природну потребу в знаннях. Не слід сидіти
і шкодувати про те, що життя могло б скластися
краще, а знайомитися, зустрічатися, спілкуватися,
пізнавати і вчитися. Все це кардинально змінить
ваше життя і ваше ставлення до нього.
Козерог
Демонструючи свою ораторську майстерність,
постарайтеся почути й інших людей. Пам’ятайте,
що існує величезна кількість різних думок, які відрізняються від вашої. І щоб знайти золоту середину, вам належить вибірково дізнатися більшість з
них, щоб потім зробити правильні висновки.
Водолій
Період піднесе вам чимало перспектив,
з’явиться можливість досягти більшого, а може
й здійснити найзаповітнішу мрію. Можливості є
завжди, але помітити і скористатися ними може
лише людина, яка твердо націлена на успіх. Тому
постарайтеся розширити коло інтересів, вийти за
межі і киньте виклик самій долі.
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