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ГРОМАДА ВИРІШИЛА ДОЛЮ
ПІВМІЛЬЙОНА ГРИВЕНЬ

КОРОТКО

зору реальності виконання, відсутності протиріч між проектами та вже прийнятими програмами Боярської міської ради,
члени Експертної ради допустили до конкурсу 10 проектів.
Участь у голосуванні взяли 542
боярчанина віком від 16 років,
які мали право підтримати проекти, що сподобались. ГолоЗавершився місяць – термін, торів проектів на загальну суму
сування відбувалось онлайн та
відведений для підтримки про- 1 714 992 грн.
у двох пунктах. Кожен проект
ектів Бюджету участі. 3 серпня
Голова Експертної ради
набрав певну кількість голосів.
відбулось засідання Експертної Роман Курбонов розповів, що
Голоси жителів міста, які не
ради, під час якого було визна- впровадження Бюджету участі
мають боярської реєстрації, не
чено переможців конкурсу та в Боярці відбулось за підтримвраховувались, відповідно до
проекти, які буде реалізовано в ки USAID-Україна, ІБСЕД,
Положення про Бюджет участі.
Боярці в рамках виконання Бюд- SocialBoost та Боярської міської
Говорячи про статистику гожету участі.
ради. Було надано допомогу в
лосування, слід зазначити, що
навчанні авторів проектів, ствонайбільше голосів було віддано
Нагадаємо, що цього року в ренні презентацій та рекламних
за допомогою банкІD – 689, у
Боярці було впроваджено най- матеріалів. А найголовніше –
паперовому вигляді надійшло
сучасніший механізм для вті- надано електронну платформу
287 голосів, а через електронну
лення громадських ініціатив для подачі та відстеження пропошту – 123 голоси», – наголоза рахунок міського бюджету. ходження проектів.
сив Роман Курбонов.
Можливістю взяти участь у
«Після попереднього розпрограмі скористалися 15 ав- гляду, аналізу проектів з точки
Продовження на стор. 3

ПЕРЕЖИТИ Б СПЕКУ

Цьогорічне літо виявилось щедрим на посушливу погоду та спекотні
дні. Вдень на вулиці міст і сіл без крайньої необхідності люди стараються не виходити. Можливо, тому випадків отримання теплового та сонячного ударів фахівці невідкладної медичної допомоги ще не фіксували.
Про це «Боярка-інформ» повідомив фельдшер Боярського пункту невідкладної медичної допомоги Олександр Примак.

«З початком спеки почастішали випадки звернень
щодо підвищення температури та ангіни, – говорить фельдшер. – Особливо серед дітей.
Дорослим слід бути уважнішими, не пити самим дуже
холодну воду і не доз-воляти
дітям. Купитися також слід з
обережністю, адже різкий перепад температур призводить
до неприємних наслідків».
На запитання журналіста:
як краще пережити спеку, —
Олександр Примак пожартував: «Краще пересидіти спеку
в підвалі».
Жителі Боярки, на щастя,
звертаються не часто. Тоді
як жителі Вишневого, Софіївської та Петропавлівської
Борщагівок «атакують» фахівців невідкладної частіше.
Мабуть, дається взнаки близькість розпечених «кам’яних
джунглів» столиці.
За прогнозами синоптиків,
аномальна спека в Україні триматиметься до кінця першої
декади. Тому особливої актуальності набувають поради фахівців
як уберегти себе від негативного
впливу палючого сонця.
Рятувальники радять не перебувати тривалий час на сонці, бо це може стати причиною
теплового й сонячного удару.
Носити у спеку світлий одяг із
натуральних тканин, вдягати
головний убір, пити багато води,
не вживати алкоголю і обмежити фізичну активність.
У разі необхідності, звернутися до централізованої диспетчерської служби невідкладної
медичної допомоги можна за єдиними номерами для всіх населених
пунктів району: (04598) 68-103;
(044) 22-55-103.

ПРО ВІДМІНУ ЯРМАРКІВ
Відповідно до рішення виконавчого комітету Боярської
міської ради № 37/2 від 1 серпня 2017 року,
у Боярці по вул. Молодіжній – вул. Б. Хмельницького
відмінено ярмарки:
26 серпня – у зв’язку з проведенням 26-27 серпня міжнародного фестивалю соборності культур «Родина»;
16 вересня – у зв’язку з проведенням Дня міста.

ПРИЙОМ НА ВИЇЗДІ
Києво-Святошинське об’єднане управління Пенсійного
фонду України Київської області повідомляє, що в приміщенні
Боярської міської ради за адресою: м. Боярка, вул. М. Грушевського, 39 проводиться прийом громадян спеціалістом Пенсійного фонду.
Громадяни м. Боярка, сіл Тарасівка, Віта Поштова, Малютянка, Забір’я, Княжичі, Жорнівка можуть отримати інформацію та допомогу у вирішенні питань пенсійного забезпечення.
Прийомні дні: понеділок та четвер
з 9:00 до 16:00

У БОЯРЦІ КУПАТИСЯ ЗАБОРОНЕНО
Адміністрація КП «БГВУЖКГ» попереджає жителів міста
про неприпустимість купання у водоймах міста.
Санітарно-епідеміологічний стан ставків, розташованих на
території Боярки, не дозволяє використовувати їх для купання.
Комунальники просять не купатися в ставках самим та
особливо не дозволяти цього робити дітям.

МІСЬКІ НОВИНИ
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КП «БГВУЖКГ» ПОВІДОМЛЯЄ
Працівниками виробничих дільниць:
• своєчасно виконуються роботи з усунення аварійних ситуацій, у т. ч.:
• заміна каналізаційних труб у підвальному приміщенні будинку по вул. Білогородській, 43;
• чищення каналізаційної мережі будинку по вул.
Лінійній, 30, п. 3;
• чищення ринв на дахах будинків по вул. Маяковського, 2; вул. Коновальця, 26, п. 1.
• продовжуються роботи з підготовки обладнання
котелень «Космос», «Новозбудована» до роботи в зимовий період 2017-2018 рр.;
• проводиться обстеження покрівлі дахів над
квартирами мешканців, від яких надійшли заявки
до аварійно-диспетчерської служби в період сильних
дощів, вирішуються питання щодо проведення ремонтів покрівлі дахів;
• закінчені роботи щодо зняття флагштока на
клумбі «Білогородське коло», його перенесено та
встановлено біля приміщення Боярської міської
ради по вул. Грушевського, 39.
Підрядною організацією розпочато капітальний
ремонт покрівлі даху житлового будинку по вул. Лінійній, 30.

Зусиллями комунальників було очищено боярські фонтани, зокрема, у парку Перемоги.

ЗНАЙДИ У ДЗЕРКАЛІ МАШИНУ

На численні звернення жителів вул. В. Стуса та відповідно до
рішення виконавчого комітету Боярської міської ради, відділом
благоустрою КП «БГВУЖКГ» встановлено оглядове дзеркало. Тепер перехрестя вул. Білгородської – вул. В. Стуса стало безпечнішим для автомобілістів та перехожих.

На клумбі «Білогородське коло» замість флагштока встановлено конструкцію для освітлення території; аналогічна
конструкція встановлена на клумбі «Тарасівське коло». Елементи освітлення будуть змонтовані найближчим часом.

З турботою про велосипедистів

КП «Боярка-Водоканал» повідомляє

ВІДКЛЮЧЕННЯ
БОРЖНИКІВ ТРИВАЄ
У Боярці продовжується встановлення велопарковок. Зокрема, новенькі та надійні велопарковки
вже встановлено біля будівель, у яких розміщуються КП «БГВУЖКГ» та КП «Боярка-Водоканал».
Тепер відвідувачам-велосипедистам цих комунальних організацій вже є де паркувати свої залізні коні.

ЗНОВУ ПРО ЦІНУ НА ГАЗ
Національна комісія проводить відкриті дискусії: рішення
про введення абонплати вже
ухвалили. Ціна питання 3-5 млрд.
грн. щорічно. Експерти стверджують, що запропоновані НКРЕКП
підходи вигідні облгазам і не враховують інтереси як побутових,
так і промислових споживачів.
В Україні вже цього місяця можуть ввести абонентську
плату на газ. Чинний тариф
розділять на дві складові. Окремо доведеться платити за сам
газ і ще один тариф введуть на
транспортування і розподіл (т.
зв. абонплата). У результаті сам
газ коштуватиме шість гривень
за кубометр, крім цього кожен
місяць, незалежно від споживання, доведеться платити фіксовану суму – від 20 до понад
100 гривень.
Введення абонентської плати на газ в Україні – питання
вже вирішене. Окрема плата
за транспортування і розподіл
газу передбачена Законом «Про
ринок газу», європейськими
директивами, а українська влада взяла на себе зобов'язання
перед МВФ вже до кінця цього
місяця впровадити абонентську
плату на газ. Національна комісія з питань держрегулювання в
сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) вже провела кілька дискусій під керівництвом голови комісії Дмитра
Вовка. Зараз чиновники обговорюють, як рахувати абонентську плату.

У чинному тарифі на блакитЯк пояснили в НКРЕКП,
не паливо шість гривень – вар- українці мають право вибирати і
тість безпосередньо газу, а при- змінювати лічильник самостійблизно 80 копійок – витрати на но. Більш того, якщо виявитьтранспортування і розподіл.
ся, що лічильник перебуває на
НКРЕКП дійшла виснов- балансі облгазу і при цьому його
ку, що нараховувати абонент- пропускна здатність вища, ніж
ську плату потрібно, виходячи необхідно, споживач має право
з потужності лічильника. Чим вимагати замінити лічильник
більше пропускна здатність, за рахунок постачальника. Натим більше доведеться платити. гадаємо, відповідно до Закону
Більшість українців встановили «Про комерційний облік прилічильник G4.
родного газу», газові лічильни«При введенні «абонплати» ки до 2018 року мають встановифактична вартість природного ти всім споживачам. При цьому,
газу для споживачів не змінить- як роз'яснили в Міністерстві
ся (якщо не зміняться вартість соцполітики, українці мають
транспортування і ціни на газ право вимагати поставити ліяк товар). Буде перерозподі- чильник до кожної квартири, а
лена структура кінцевої ціни не один на весь будинок.
шляхом виділення вартості
Як нараховуватимуть абонпослуг транспортування та роз- плату українцям без лічильниподілу природного газу зі струк- ків, наразі в НКРЕКП ще не
тури кінцевої ціни в окремий вирішили.
платіж», – пояснюють в комісії.
Нагадаємо,
Нацкомісія
Все залежить від лічильника прийняла рішення про введенЄ три типи газових лічиль- ня абонентської плати на газ
ників за діапазоном експлуата- ще в квітні цього року. Рішення
ційних витрат: G4, G2,5, G1,6. повинно було набути чинності
Якщо в квартирі газ викорис- з першого травня, однак після
товується тільки для приготу- критики з боку уряду і презивання їжі (стоїть газова плита), дента своєї постанови, комісія
досить лічильника G1,6. Якщо призупинила введення. На той
в будинку є плита і газова ко- момент субсидія абонентську
лонка – G2,5, якщо ж є газове плату не покривала, і якби її
опалення, потрібен лічильник ввели в травні, українцям доG4. Чим могутніше лічильник, велося б без знижки платити
тим більшою буде абонплата. за транспортування і розподіл
Тому важливо, щоб, напри- блакитного палива.
клад, у квартирі з однією газоКабінет міністрів програму
вою плитою не стояв лічиль- субсидій переглянув – наразі
ник G4, інакше доведеться знижка покриває, в тому числі,
переплачувати.
і витрати на абонентську плату.

Комунальне
підприємство
«Боярка-Водоканал» продовжує
роботи з обмеження боржників
від системи водопостачання та
водовідведення. Загальний борг
населення за послуги водопостачання та водовідведення сягнув
майже 1,5 млн грн.
До переліку боржників потрапляють споживачі, які не
сплачують за отримані послуги
три місяці і більше. За останній
місяць обмеження в отриманні
послуг виконано по 13 будинках: 4 – за водопостачання та
9 – за водовідведення. Рейдами
охоплено все місто, обмеження
проведено по вул. Сагайдачного, Петріва, Родини Кістяківських, Левицького, Хрещатик,
Шевченка, Космонавтів, Січових Стрільців, Лисенка.
Враховуючи досвід роботи
з боржниками в різних містах
України, «Боярка-Водоканал»
для обмеження скиду стоків у
централізовану мережу каналізації встановлює блокувальні
пристрої у місці врізки.
У разі відсутності оплати
боргу, після повторних перевірок цілісності блокувальних
пристроїв, за їх самовільне порушення боржникам проводиться нарахування штрафних
санкцій, відповідно до чинних
Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах
України.
Нині загальна сума нарахувань становить близько 25,6
тис. грн. До того ж споживач

сплачує вартість робіт відключення-включення із розрахунку
кошторису.
Додатково
інформуємо
мешканців міста про те, що
триває планова інвентаризація
бази споживачів підприємства.
Згідно із діючими Правилами,
п. 4.2 забороняється будь-яке
самовільне приєднання об'єктів
водоспоживання до діючих
систем централізованого водопостачання та водовідведення
(включаючи приєднання до будинкових вводів, внутрішньобудинкових мереж або до мереж
споживачів – власна свердловина, яка приєднана до скиду
стоків у централізовану мережу
каналізації).
«Боярка-Водоканал» закликає власників приватних будинків не ухилятися від дотримання
вимог чинного законодавства
та належним чином оформляти
підключення до мереж водопостачання та каналізації. Це
гарантуватиме якість та безпечність отриманих пос-луг, а
також дозволить уникнути значних технічних та формальних
труднощів у випадку примусового припинення безоблікового водокористування, яке буде
застосовуватись до безвідповідальних користувачів з наступним нарахуванням штрафних
санкцій.
Комунальне підприємство
«Боярка-Водоканал» звертається до мешканців міста з проханням терміново погасити борги
за водопостачання та водовідведення, щоб не потрапити до
списку боржників.
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ГРОМАДА ВИРІШИЛА ДОЛЮ ПІВМІЛЬЙОНА ГРИВЕНЬ

Отже, про проекти-переможці: ти час на свіжому повітрі, буде
Спортивний майданчик «Тато, можливість проводити інтермама, я» вартістю 56 450 грн. активні ігри та інші розвиваючі
отримав 177 голосів боярчан. вправи. Також такий майданМайданчик буде встановлено чик дасть можливість більшого
по вул. Вокзальній, 55. Автор спілкування між здоровими дітпроекту – Олена Старкова. Очі- ками та особливими.
кується, що сучасна зона спорДитячий простір у сквері
тивного дозвілля буде спонука- Сагайдачного (перетин вулиць
ти дітей та їх батьків, незалежно Миру, Покровської, Сагайдачвід віку, займатися спортом та ного) вартістю 121 300 грн. набрав
силовими навантаженнями на 163 голоси. Автор проекту – Ольтренажерах. У рамках проекту га Васкевич. Цей проект розравідбудеться благоустрій заки- хований на дітей віком від 3 до
нутої території за кінотеатром 13 років, на молодь від 10 до 18
років та на дорослих. Зараз ця
ім. Островського.
зелена ділянка (сквер Сагайдачного) у центрі міста майже
не збирає людей, бо там ніде
навіть сісти.
Встановлення дошок оголошень вартістю 107 800 грн. підтримано 134 голосами. Проектом передбачено встановлення
25 дошок оголошень у місцях
найбільшого перебування людей з метою формування культури подачі інформації, забезпечення цивілізованих місць
для її розміщення, покращення
естетичного вигляду міста. Автор проекту – Альона Сірант.
Вартість реалізації цих чотирьох проектів складає майже
480 тис. грн. Залишок з передбачених 500 тис. грн. Боярською

Дитячий простір у сквері Сагайдачного
(перетин вулиць Миру, Покровської, Сагайдачного)
нізаційних маневрів. Про хід
його реалізації дізнаємось згодом.
Реалізація проектів покладається на виконавчий комітет
Боярської міської ради та КП
«БГВУЖКГ» і має завершитися
до кінця поточного року.
До речі, відповідальність та
міською радою на Бюджет учас- контроль за якістю реалізації проті піде на часткову реалізацію екту покладається на його автора.
наступного, п’ятого за кількістю набраних голосів проекту
«Тенісний стіл у кожен двір». Він
набрав 128 голосів. Автор проекту – Ігор Коцар.
Отже, можна з певністю
стверджувати, що перший рік
Бюджету участі виявився вдалим, принаймні на стадії орга-

Спортивний майданчик «Тато, мама, я»
«Інклюзивний дитячий майданчик» вартістю 194 349 грн.
підтримано 166 голосами. Автор – Олена Старкова. Його
заплановано встановити у парку Перемоги по вул. Хрещатик,
86. Це буде дитячий майданчик
для дітей з обмеженими фізичними можливостями у парковій
зоні. Особливі діти отримають
можливість з користю проводи-

Як повідомив голова Експертної ради Роман Курбонов,
вже зараз треба починати думати про Бюджет участі наступного року. «На 2018 рік фінансування Бюджету участі може бути
збільшено. Тож авторам нових
проектів вже нині потрібно вирішувати, що запропонувати для
розвитку міста», – підсумував
пан Роман.

Тенісний стіл у кожен двір

Встановлення
25 дошок оголошень

Інклюзивний дитячий майданчик для дітей з обмеженими можливостями

ВАЖЛИВО
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Виконавчий комітет Боярської міської ради оголошує
конкурс на передачу в оренду нежитлових приміщень
Назва та місцезнаходження об’єкта комунальної власності м.
Боярка, що підлягає передачі в оренду на конкурсних засадах

Площа,
кв. м

Цільове використання об’єкта оренди

Нежитлове приміщення за адресою:
м. Боярка, вул. Білогородська, 43

102,9

Розміщення фінансових установ

Нежитлове приміщення за адресою:
м. Боярка, вул. Білогородська, 134 б

16,2

Розміщення складу

Нерухоме індивідуально визначене майно (димова
труба котельні) та майданчик для розміщення телекомунікаційного та іншого обладнання за адресою:
м. Боярка, вул. Білогородська, 53

Розміщення технічних засобів і
антен операторів телекомунікацій

Нерухоме індивідуально визначене майно (башта)
та майданчик для розміщення телекомунікаційного
та іншого обладнання за адресою:
м. Боярка, вул. Незалежності

Розміщення технічних засобів і
антен операторів телекомунікацій

Нерухоме індивідуально визначене майно (димова
труба котельні) та майданчик для розміщення телекомунікаційного та іншого обладнання за адресою:
м. Боярка, вул. Б.Хмельницького, 17-а

Розміщення технічних засобів і
антен операторів телекомунікацій

Конкурс проводиться за таких умов використання об’єктів:
1. Використання об’єкта оренди за цільовим призначенням.
2. Вимоги до учасників конкурсу:
• дотримання вимог експлуатації об’єкта, в т. ч. екологічних, санітарно-епідеміологічних, протипожежних норм;
• компенсація витрат вартості здійсненої незалежної оцінки
майна;
• проведення капітального
ремонту (реконструкція, модернізація) орендованих основних
фондів (у разі необхідності).
Кінцевий термін прийняття
заяв від учасників претендентів –
28 серпня 2017 року.
Для участі в конкурсі претенденти подають на розгляд
конкурсної комісії заяву про
участь у конкурсі, в якій зазначають найменування особи,
місце знаходження (юридична
адреса), вид діяльності, контак-

тний телефон, а також разом із
заявою надають такі документи:
а) юридичні особи:
• належним чином засвідчені
копії установчих документів;
• документи, що посвідчують
повноваження
представника
юридичної особи;
• відомості про фінансовий
стан (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням
дебіторської та кредиторської
заборгованостей;
• довідка про те, що проти
нього не порушено справу про
банкрутство.
б) фізичні особи:
• копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином
оформлену довіреність, видану
представнику фізичної особи;
• копію свідоцтво про реєстрацію фізичної особи як суб’єкта
підприємницької діяльності;
• витяг з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізич-

них осіб-підприємців, з датою та
часом його формування не більше
одного місяця до моменту подання (у разі змін в чинному законодавстві України щодо порядку
державної реєстрації юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців, інший документ, який буде
передбачати таку реєстрацію, чи
його нотаріально завірену копію);
Усі учасники конкурсу подають зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов
конкурсу, зобов’язання (пропозиції) щодо забезпечення сплати орендної плати та додаткові
зобов’язання щодо експлуатації
об’єкта, платіжні реквізити.
Конкурс відбудеться об 11:00
29 серпня 2017 року в приміщенні Боярської міської ради.
За довідками звертатися до
відділу фінансів, економічного
розвитку та торгівлі (каб. № 13),
вул. Грушевського, 39,
м. Боярка, Київська обл.,
тел.: (0498) 41-550.

«ДОСТУПНІ ЛІКИ» — У ДВОХ АПТЕКАХ БОЯРКИ

Впродовж трьох останніх шовані в Боярці, а третя – у Вимісяців українці користуються шневому.
новою послугою від держави –
«Усі аптеки належать ТОВ
отриманням безкоштовно чи з «Інтелекс», – розповідає Олекневеликою доплатою ліків за ре- сандр Тарасович. – Для райоцептом лікаря.
ну це, звісно, дуже мало. Але
власників аптек можна зро«Боярка-інформ» поцікави- зуміти. Робота з бюджетними
лась ходом реалізації державної коштами має певну специфіку
програми «Доступні ліки» у на- та передбачає велику відпошому місті.
відальність. Щотижня аптеки
Головний лікар Центральної звітують про видачу ліків за рерайонної лікарні Києво-Свято- цептами, вся інформація вношинського району Олександр ситься до реєстру. Кошти з дерЗавадецький розповів, що нині жавного бюджету виділяються
на території району працює вчасно. Аптеки, які працюють
лише три аптеки, які включені за програмою, мають спецідо програми, і дві з них розта- альний значок «Доступні ліки».

У Боярці вони знаходяться за
адресами: вул. Соборності, 51
(Пологовий будинок) та вул. Білогородська, 27».
За інформацією завідуючої
аптечного пункту № 6 аптеки
№ 3 Тетяни Осипчук, до програми аптека долучилась від початку її впровадження. У травні
було видано ліків за 1827 рецептами, у червні – 1274, у липні –
за 1205 рецептами.
Завідувачка аптеки № 27
Ірина Ященко повідомила, що
за програмою видано ліків за
рецептами: у травні – 519, у
червні – 670, у липні – 605.
З
1
серпня
кількість
доступних ліків збільшилась
З 1 серпня перелік препаратів, що входять до урядової програми «Доступні ліки»,
збільшиться до 199 (раніше до
програми були включені 157
препаратів). Це – препарати від
серцево-судинних захворювань,
діабету ІІ типу та бронхіальної
астми, які застосовуються для
амбулаторного лікування хронічних захворювань. Їх можна
отримати в аптеці за рецептом
лікаря безкоштовно або з незначною доплатою.
В оновленому переліку стало більше на 33 препарати від
серцево-судинних захворювань,
на 5 – від діабету ІІ типу, на
4 – від бронхіальної астми. До
програми включені препарати
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Є ЗАКОН, БУДЕМО ЕКОНОМИТИ

Петро Порошенко підписав
Закон України «Про комерційний
облік теплової енергії та водопостачання». «Цей Закон запроваджує в Україні обов’язковий
облік тепла і води. Завдяки цьому
споживач платитиме лише за використані ресурси, а монополіст
вже не зможе перекладати на
споживача необґрунтовані понаднормові втрати.
Облік дозволить контролювати енергоспоживання, стимулюватиме до ощадливого використання тепла і води. Це впливатиме
на зменшення рахунків за комунальні платежі», – прокоментував Голова Держенергоефективності Сергій Савчук та нагадав,
що Закон розроблено у тісній
співпраці з Агентством з метою
імплементації низки статей Директиви 2012/27/ЄС про енергетичну ефективність.
Нормами Закону визначено
порядок оснащення будівель
вузлами розподільчого обліку,
їх обслуговування, заміни та
абонентського обліку, перелік
обов’язкової інформації для

формування рахунків за комунальні послуги, загальний порядок доступу до вузлів обліку,
відповідальність за невиконання вимог закону.
Впродовж одного року з дня
набрання чинності Закону монополісти зобов’язані встановити будинкові лічильники тепла,
а будинкові лічильники води –
протягом двох років. Якщо вони
цього не зроблять, саме на них, а
не на споживачів, будуть накладатися штрафні санкції.
Завдяки цьому Закону нарешті в Україні буде вирішене
питання щодо поквартирного
обліку та регулювання споживання тепла у будинках з вертикальною системою опалення.
Для цього необхідно буде встановити прилади-розподілювачі
та регулятори тепла на всі радіатори опалення.
Підсумовуючи, можна впевнено сказати, що цей Закон допоможе споживачам зменшити
рахунки за комунальні послуги,
стимулюватиме їх до енергозбереження та приведення своїх
будинків до ладу.

43 виробників вітчтчизняних та речовину. З рецептом потрібно
іноземних, зокрема: препарати прийти до аптеки з позначкою
21 виробника з країн ЄС, 17 – «Доступні ліки» і обрати препарат, який містить вказану в
України, 4 – Індії, 1 – Ізраїлю.
Понад 25 препаратів можна рецепті діючу речовину, та отриотримати безкоштовно
мати його безкоштовно або з неПонад 25 препаратів з значною доплатою. Кількість апоновленого переліку пацієн- тек, де можна отримати доступні
ти можуть отримати в аптеці ліки, постійно збільшується і
безкоштовно.
Найдешевший на сьогодні до участі в програмі
з них Дигоксин (від серцевих долучились вже 6179 аптек – це
захворювань) українського ви- кожна третя аптека в країні.
робника, який коштує 7,63 грн.,
Програма «Доступні ліки»
найдорожчий – Пульмікорт буде розширюватись
(від бронхіальної астми) шведУрядова програма «Доступні ліки» діє з 1 квітня цього
ського виробника – 852,95 грн.
Вартість найдешевших пре- року. За цей час 1,5 мільйони
паратів повністю компенсує людей скористались можлидержава, за інші пацієнт здій- вістю отримати доступні ліки.
снює незначну доплату. Дер- Держава зробила лікування дожава вчасно розраховується з ступнішим і українці почали
фармацевтами за надані гро- більше піклуватись про власне
мадянам ліки за цією програ- здоров’я – пішли до лікарів за
мою. З початку її дії аптечним обстеженням і рецептами, призакладам було перераховано з чому відвідуваність лікарів з побюджету за ліки понад 126 міль- чатку дії програми зросла маййонів гривень.
же втричі.
Процедура
отримання
На поточний рік уряд видідоступних ліків не змінилась
лив на цю програму 700 мільйоЯк і раніше, для того, щоб нів гривень, у наступному році
отримати препарати за програ- фінансування планується збільмою «Доступні ліки», потрібно шити до 1 мільярда гривень.
звернутись за рецептом до ліка- Наступного року також плануря первинної ланки – сімейно- ється збільшити перелік препаго лікаря чи терапевта, що пра- ратів, що увійдуть до програми.
Перелік препаратів, що
цює в поліклініці, амбулаторії
або має власну практику. Тіль- включені до програми «Доступки він має право виписати ре- ні ліки», а також інформацію
цепт на ліки, що беруть участь в щодо програми можна переглянути на сайті Міністерства
програмі.
В рецепті лікар вказує не тор- охорони здоров’я moz.gov.ua та
гову назву препарату, а діючу liky.gov.ua.

ОФІЦІЙНО
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КП «Боярка-Водоканал» ІНФОРМУЄ:
Згідно із Законом України
«Про питну воду і питне водопостачання», споживачі питної
води зобов'язані:
• Своєчасно вносити плату за
використану питну воду, відповідно до встановлених тарифів
на послуги централізованого водопостачання і водовідведення
(Постанова Кабінету Міністрів
України № 630 (у редакції від
22.03.2017 року) «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання
холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про
надання послуг з централізованого
опалення, постачання холодної та
гарячої води і водовідведення»).
• п. 14. Показання квартирних засобів обліку знімаються
споживачем щомісяця;
• п. 18. Розрахунковим періодом для оплати послуг є календарний 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

Відповідно до Конститутарифами, з врахуванням пільг та
субсидій, прохання повідомляти ції України, Закону України
показники засобів обліку води:
«Про місцеве самоврядування в
до 20 числа поточного місяця –
Україні», Закону України «Про
за попередній місяць;
з 20 до 30 числа – за поточ- статус депутатів місцевих рад»
та Регламенту Боярської місьний місяць:
• Передавати показники за- кої ради VІІ скликання, кожсобів обліку за тел.: 46-966 (при- ну другу та четверту суботу з
ймальні дні – понеділок, середа,
п’ятниця); (067) 507-50-35 (у 9:00 до 12:00 депутат Боярської
форматі SMS – по буднях з 8:00 міської ради VІІ скликання
до 17:00);
• ФОРМАТ SMS: [особовий
ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ
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 факВишневський
місцевий
тичні показники лічильників у центр з надання безоплатної втовідповідних графах платіжних ринної правової допомоги відпоквитанцій з контролем даних у
відає на питання читачів
касовому чеку.
• Забезпечити доступ уповноважених осіб (контролерів)
Як часто батько може бачитидо лічильників обліку води не
ся з дитиною після розлучення?
рідше одного разу на квартал.
Сімейний кодекс України
передбачає кілька можливих ва-

ДО УВАГИ БАТЬКІВ (опікунів)

Виконавчий комітет Боярської міської ради перед початком нового
навчального року надає матеріальну допомогу дітям незахищених категорій, а саме:
• дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування;
• дітям з багатодітних сімей;
• дітям, батьки яких є учасниками АТО.
Термін подання документів – до 18 серпня 2017 р.
Для отримання матеріальної допомоги необхідно надати документи:
• копію паспорта одного з батьків (опікунів);
• копію ідентифікаційного коду;
• копію посвідчення багатодітної сім’ї (для багатодітних сімей);
• копію посвідчення УБД та копію свідоцтва про народження
дитини (для учасників АТО).
Документи приймаються з 9:00 до 16:00 з понеділка до п’ятниці за
адресою: м. Боярка, вул. Грушевського, 39, кабінет № 3.
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 01 серпня 2017 року №37/2
м. Боярка
Про відміну ярмарків 26
серпня 2017 року та 16 вересня 2017 року за адресою:
м. Боярка, вул. Молодіжна –
вул. Б. Хмельницького
Керуючись ст. 30 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» та у зв’язку з
проведенням 26-27 серпня 2017
року міжнародного фестивалю
соборності культур «Родина» і
16 вересня 2017 року Дня міста
за адресою: м. Боярка, парк ім.
Т. Г. Шевченка, –
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 01 серпня 2017 року № 37/1
м. Боярка
Про демонтаж самочинно
встановленого літнього майданчика по вул. Хрещатик біля № 65
у м. Боярка
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України
«Про благоустрій населених
пунктів», Правилами благоустрою території м. Боярка, затвердженими рішенням Боярської міської ради № 14/701 від
24.11.2011 р., –
ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Доручити КП «Боярське
головне виробниче управління
житлово-комунального
господарства» Боярської міської

НА ПРИЙОМ ДО ДЕПУТАТА ТА ЮРИСТА

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1.
Відмінити
проведення ярмарку 26.08.2017 року
та 16.09.2017 року за адресою:
м. Боярка, вул. Молодіжна –
вул. Б. Хмельницького.
2. Відповідним службам
провести роз’яснювальну роботу серед населення і підприємців та вжити відповідних заходів
щодо проведення фестивалю.
3. Дане розпорядження
оприлюднити в засобах масової
інформації.
4. Контроль за виконанням
даного розпорядження покласти на першого заступника міського голови Шульгу В. В.
В. О. МІСЬКОГО ГОЛОВИ В. В. ШУЛЬГА
ради здійснити демонтаж самочинно встановленого літнього
майданчика, який розміщено
на землях загального користування Боярської міської ради
по вул. Хрещатик біля № 65 у
м. Боярка, що встановлений
Волошиним Олександром Васильовичем.
2. Доручити начальнику відділу фінансів, економічного
розвитку та торгівлі звернутись
до державної фіскальної служби щодо перевірки Волошина
Олександра Васильовича на
предмет наявності дозвільних
документів на торгівлю підакцизними товарами.
3. Контроль за виконанням
даного рішення покласти на заступника міського голови, згідно з розподілом функціональних обов’язків.
В. О. МІСЬКОГО ГОЛОВИ В.В. ШУЛЬГА
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Борецький Олександр Петрович – виборчий округ № 28
(вул. Молодіжна: 1-а – 4, 5-5/1,
6, 7, 8-10, 11-12, 12/2, 13-52, 56,
58, 60-62/2, вул. Саксаганського) – проводитиме прийом громадян у приміщенні виконавчого комітету Боярської міської
ради за адресою: м. Боярка, вул.
М. Грушевського, 39.

У другу і четверту суботу з
9:00 до 12:00 відбуватимуться
також юридичні консультації
для населення. Консультації
проводить Фур'яка Арсеній Володимирович – старший юрист
Асоціації
християн-юристів
України, юрист Реанімаційного
Пакету Реформ.
Контактний телефон:
(098) 688-13-83,
email: deputat_boretskiy@ukr.net.

ріантів, коли батьки, які не проживають разом з дитиною, беруть участь у вихованні дитини.
Перший – усна домовленість батьків. Другий – письмовий договір, посвідчений нотаріусом, третій – судове рішення.
Спеціальних норм для побачень
(участі у вихованні) з дитиною
не існує. В даному випадку і
батьки, і суд (у випадку, якщо
батьки не можуть домовитись)
мають виходити з критеріїв розумності.
Батько має право, гарантоване йому законом, брати
участь у вихованні своєї дитини. Мати не може заборонити
йому реалізовувати це право. У

випадку відповідної заборони,
своє право батько може реалізувати через судове рішення.
Звертаємо
Вашу
увагу, що у випадку судового
розгляду подібних питань,
обов’язково будуть залучені
представники
відповідних
органів опіки та піклування.
Інформація про відповідні
заборони має бути підтверджена належними доказами.
Все це не може відбутись
поза увагою дитини та впливу на його психіку. Саме тому
подібні проблеми краще усувати шляхом добровільної
домовленості батьків щодо
їх участі у вихованні дитини.

Реформування пенсійної системи
України в сучасних умовах
У Верховній Раді Украї- пенсії, але не менш 150 % прони 22.06.2017 за № 6614 за- житкового мінімуму для осіб,
реєстровано проект Закону які втратили працездатність).
України «Про внесення змін
Запровадження гнучкого «кодо деяких законодавчих актів ридору» пенсійного віку (60-63України щодо підвищення пен- 65 років) для призначення пенсії
сій», основними положеннями за віком.
з пенсійних питань якого є:
Розробляючи пенсійну реПроведення перерахунків ра- форму, Уряду вдалося уникнуніше призначених пенсій.
ти підвищення пенсійного віку.
Проведення перерахунків
Сьогодні право на пенсію
раніше призначених пенсій за за віком мають чоловіки, яким
єдиним підходом для «старих» виповнилося 60 років, і жінки,
і «нових» пенсіонерів із вико- яким виповнилося 58 років (60
ристанням показника серед- років, починаючи з 2021 року),
ньої заробітної плати на рівні за наявності страхового стажу
3764,40 грн.
не менше 15 років.
Зараз для пенсій, признаПочинаючи з 01.01.2018 р.
чених до 2009 року, цей показ- право на призначення пенсії за
ник застосовується на рівні віком після досягнення віку 60
1197,91 грн., для пенсій, при- років матимуть тільки ті осозначених після 2009 року – за би, в яких страховий стаж буде
три календарні роки, що пере- не менше 25 років. Вимога до
дують року звернення за при- мінімального страхового стажу
значенням пенсії.
буде поступово збільшуватися
Це ставило в нерівні умови (щороку на один рік). У 2028
осіб, які в різні роки виходили році право на призначення
на пенсію при однакових по- пенсії за віком після досягказниках тривалості страхового нення віку 60 років матимуть
стажу і заробітної плати.
тільки ті особи, у яких буде не
Врахування всім показника менше 35 років стажу.
Особи матимуть право на
у розмірі 3764,40 грн. усуне зазначений недолік і дасть мож- пенсію за віком у віці 63 років
ливість збільшити розмір заро- за наявності на 01.01.2018 стабітної плати, з якої обчислено жу від 15 до 25 років. У наступні роки цей стаж щорічно буде
пенсію.
З
01.10.2017
плануєть- відповідно збільшуватися на 12
ся застосування показника місяців до досягнення діапазопрожиткового мінімуму для ну від 25 до 35 років у 2028 році.
непрацездатних
громадян, У 2028 році право на пенсію у
встановленого на 01.12.2017 віці 63 роки матимуть особи зі
(1373,00 грн.), замість такого стажем роботи від 25 до 35 років.
Якщо особа станом на
показника станом на 01.10.2017
01.01.2019 матиме стаж від 15
(1312,00 грн.)
При проведенні такого років, але меншої тривалості
перерахунку буде змінено по- ніж це необхідно для признаказник оцінки вартості одного чення пенсії у 63 роки, пенроку страхового стажу, що за- сія буде призначатись тільки
стосовується при обчисленні при досягненні 65 роки. Мініпенсії (він буде знижений з мальний стаж, необхідний для
1,35 % до 1 %).
отримання пенсії із солідарної
Починаючи з 1 жовтня 2017 системи, щорічно збільшувароку виплата пенсій працюю- тиметься на 12 місяців. Тобто
чим пенсіонерам відновиться в у 2020 році мінімальний стаж
повному обсязі (буде скасова- складатиме від 15 до 17 років,
но обмеження 85 % від розміру у 2021 р. – від 15 до 18 років, у

2022 році – від 15 до 19 років і
т. д. У 2028 році особи зі стажем
від 15 до 25 років матимуть право на пенсію у 65 років.
При цьому передбачається
надати можливість особі призначати пенсію після допрацювання нею необхідної тривалості страхового стажу, який було
визначено на дату досягнення
пенсійного віку (60, 63, 65 років), тобто після того, як особа
допрацює необхідну тривалість
стажу.
Якщо страховий стаж становить менше 15 років, людина
зможе претендувати лише на
отримання соціальної допомоги (її розмір залежить від сукупного доходу сім'ї).
Інші запропоновані зміни:
- зберегти право на достроковий вихід на пенсію для: матерів, які виховали 5 дітей або
інвалідів з дитинства (у 50 років); військових – учасників
бойових дій (55 років); ліліпутів
та диспропорційних карликів
(40/45 років); чорнобильців (із
зниженням пенсійного віку);
- зупинити зменшення розміру пенсій жінкам, що скористалися виходом на пенсію у
55 років, з моменту досягнення
ними пенсійного віку, визначеного законом для відповідної
вікової категорії;
- спеціальні пенсії автоматично переводити на пенсії, обчислені на загальних підставах,
якщо розмір такої пенсії буде
вищим. На перехідний період
зберігати право на спеціальні пенсії для осіб, які набули
необхідного стажу станом на
01.05.2016.
Слушно
зауважити,
що
проблеми пенсійного забезпечення неможливо вирішити
лише в рамках реформування
солідарної системи – необхідно
проводити більш активну політику в галузі зайнятості та ефективну економічну політику, яка
дає швидке зростання ВВП.
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ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

ОГОЛОШЕНО КОНКУРС «ЛЮДИНА РОКУ»

Розпорядженням
міського голови від 1 серпня 2017
року затверджено Положення
про міський щорічний конкурс
«Людина року міста Боярка» в новій редакції.

Конкурс проводиться вже
вдруге з метою виявлення ініціативних і талановитих особистостей, відзначення інтелектуальної та професійної
еліти міста, нагородження
громадян за найбільш вагомі професійні досягнення в
управлінській,
економічній,
соціальній, культурній, науковій і громадсько-політичній діяльності. Людину року визначатимуть у таких номінаціях:
«Громадська діяльність, волонтерство» – особи, які відзначаються своєю активністю
та енергійністю у громадській
роботі чи в діяльності, спрямованій на захист прав та інтересів громадян міста, а також за
добровільну, безкорисливу волонтерську діяльність;

«Підприємництво» – особи, які досягли значних успіхів
у підприємницькій діяльності
(своєчасна сплата податків та
створення робочих місць), зробили значний особистий внесок у соціально-економічний
розвиток міста;
«Охорона здоров’я» – працівники сфери охорони здоров’я
за впровадження новітніх технологій, сучасних методів діагностики та лікування, активну
санітарно-освітню та профілактичну роботу, інші вагомі здобутки на ниві охорони здоров’я
населення міста;
«Освіта» – працівники дошкільних, шкільних і позашкільних навчальних закладів,
за плідну науково-педагогічну
діяльність, впровадження сучасних методів навчання та виховання молоді;
«Культура і мистецтво» –
працівники культурно-освітніх
закладів, учасники художніх
колективів, аматори, діячі образотворчого та монументаль-

ного мистецтва за створення
видатних творів у галузі живопису, скульптури, графіки, декоративного та прикладного
мистецтва, які отримали високу
оцінку громадськості; майстри
народної творчості, які створили видатні твори;
«Фізична культура і спорт» –
фахівці і організатори фізкультурно-спортивного руху, видатні
тренери, викладачі фізкультурно-оздоровчих і спортивних навчальних закладів та інші працівники фізичної культури і спорту,
спортсмени за досягнення високих результатів у спортивних
змаганнях, вагомі заслуги в підготовці спортивних кадрів;
«Житлово-комунальне господарство та побутове обслуговування населення» – працівники
житлово-комунального господарства та побутової сфери за
самовіддану, сумлінну працю,
високі професійні досягнення,
вагомий внесок у розвиток підприємств галузі житлово-комунального господарства.

«Місцеве самоврядування» –
депутати міської ради, посадові
особи місцевого самоврядування, які досягли вагомих успіхів
у професійній діяльності, а також за активну роботу з громадою, розв’язання громадських
(суспільних) проблем, організацію продуктивної співпраці
громади з виконавчими органами ради;
«Оборона.
Правопорядок.
Захист» – військовослужбовці,
учасники бойових дій, працівники правоохоронних органів,
працівники цивільної оборони за активну участь у справу
зміцнення оборони, законності,
правопорядку, захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій;
«Меценатство. Милосердя.
Благодійність» – особи, які
здійснили найбільший благодійний внесок у будь-який із
основних напрямків благодійної діяльності, незалежно
від форми надання допомоги; особи, які надали суттєву

ОНОВЛЕНО ПРОГРАМУ ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ
З 1 травня 2017 року в Україні
діє оновлена програма житлових
субсидій. На основі змін органи
соціального захисту населення
провели перепризначення субсидій на наступний рік та розрахували її розміри на літній період,
а з жовтня розрахують на новий
опалювальний сезон.

Чи потрібно повторно подавати заяву і декларацію про доходи?
Повторно подавати документи на оформлення субсидії
необхідно лише тим, хто орендує житло та у кого відбулися
зміни у складі сім’ї. Для решти
субсидіантів перерахунок проведуть автоматично, без повторного звернення.
Збільшується
соціальна
норма для непрацездатних
Якщо в помешканні проживає одна-дві непрацездатні людини, соціальна норма, за якою їм
рахуватиметься розмір допомоги,
збільшується з 49 кв. м до 75 кв. м.
Субсидія на дачу
Оформити її можна так само
як і на квартиру чи будинок.
Для цього необхідно подати у
місцеве управління соціального
захисту населення заяву і декларацію про доходи. Рішенням
Комісії з питань соціального захисту населення, які діють при
управліннях соцзахисту, субсидія на дачу фінансуватиметься
за рахунок місцевих бюджетів.
Зміни в опалювальний період
Якщо раніше субсидія на
опалювальний сезон призначалася з 1 жовтня до 30 квітня
і перераховувалася відповідно
до рішення органів місцевого
самоврядування або органів
виконавчої влади про дату початку та закінчення опалювального сезону, то у 2017-2018 рр.
для користувачів централізованого опалення залишається
прив’язка до відповідних рішень органів місцевого самоврядування або органів виконавчої влади, а для тих, у кого

індивідуальне опалення, субсидія нараховується з 15 жовтня
до 15 квітня.
Покупка 50 тис. грн. – не
завжди впливає на субсидію.
Основний критерій, за яким
житлова субсидія не призначається, є одноразова покупка,
яка перевищує 50 тисяч гривень. Однак і тут є винятки. Зокрема, оплата дороговартісного
лікування будь-кого з членів
сім’ї, довготривале накопичення коштів на купівлю квартири,
чи оплата навчання дитини.
Якщо, до прикладу, родина
10 років збирала кошти, щоб
придбати собі помешкання.
Купівля квартири перевищила
50 тисяч гривень і у сім’ї немає іншого помешкання – такі
люди мають змогу подати документи для оформлення житлової субсидії на розгляд Комісії з
питань соціального захисту населення, які діють при кожній
райдержадміністрації або органі місцевого самоврядування.
Аналогічна ситуація і з оплатою
навчання дитини.
Якщо родина здійснила покупку, що перевищує 50 тис.
грн. у період отримання субсидії, безповоротну державну
допомогу у сплаті житлово-комунальних послуг їй НЕ припинять надавати. Факт такої
купівлі впливає на право на
призначення субсидії на наступний термін.
На оформлення субсидії також НЕ впливає вартість майна,
отриманого у спадок або у подарунок. Цей дохід не включається до сукупного доходу сім’ї
і не береться до уваги при розрахунку розміру субсидії. Наявність у власності двох житлових
приміщень, двох автомобілів
також НЕ впливає на право
отримання субсидії. Береться
до уваги офіційний дохід, який
приносить це майно.
Якщо сім’я придбала квартиру у кредит, то при визна-

За який період враховують
ченні її права на субсидію врадоходи
ховується сума першого внеску.
Якщо раніше при розраЯкщо ця сума перевищує 50 тис.
гривень, субсидія може бути хунку розміру субсидії бралипризначена за рішенням Комі- ся до уваги доходи за минулий
сії на підставі акта обстеження календарний рік – з січня до
матеріально-побутових
умов грудня минулого року, то з 1
травня 2017 року враховуються
проживання.
за останні 4 квартали, що переЗаборгованість за комуналку
Поточна
заборгованість, дують місяцю, з якого признатобто не сплачені комуналь- чається субсидія.
Тобто у травні-червні в проні послуги у березні, травні та
червні, не впливає на процес цесі перепризначення українперепризначення
житлових цям субсидій на новий період
субсидій на новий період. Бе- 2017-2018 рр. субсидіантам врареться до уваги заборгованість, хують їх доходи не за весь 2016накопичена субсидіантом до й рік, а за три квартали 2016
року і один квартал 2017 року.
лютого 2017 року.
Основною вимогою для Новим субсидіантам врахують
отримувача субсидії є сплата доходи за попередні чотири
комунальних послуг з ураху- квартали з моменту оформленванням призначеної допомо- ня заяви і декларації.
Що це дає людям?
ги. Тобто у період отримання
Громадянин,
наприклад,
субсидії заборгованості не
може виникати взагалі. Тому весь минулий рік працював
очевидно, що це заборго- і отримував високу заробітну
ваність, яку домогосподар- плату. У цьому році з тих чи інство накопичило до моменту ших причин звільнився з роботи і потребує допомоги в оплаті
оформлення субсидії.
Держава, надаючи субси- комуналки з об’єктивних придію, дає можливість сім’ї про- чин. Соціально несправедливо
тягом року вирішити питання брати до уваги його минулорічз накопиченою в минулому ні доходи, коли він міг самотужзаборгованістю за комунальні ки сплачувати рахунки за тепло,
послуги. Якщо цього не зро- електроенергію та воду. Тому
блено, держава знову ж таки Уряд йде назустріч таким людям,
йде назустріч громадянам і адаптуючи їх соціальний стан до
дає змогу оформити договір дати призначення субсидії.
Про що необхідно повідомляти
реструктуризації боргу з постачальником послуги для органи соцзахисту?
Якщо допомогу призначено,
автоматичного
продовженпротягом
місяця субсидіанти
ня субсидії на наступний рік
(2017-2018 рр.). Невеличкі зобов’язані повідомляти (теборги – 100-500 грн. можуть лефоном чи особисто) органи
бути сплачені протягом двох соціального захисту населення
про наступні зміни:
місяців.
• складу зареєстрованих у
У ситуації, коли громадяни
не погоджуються із заборгова- житлі: хтось виписався чи проністю, вони можуть оскаржити. писався;
• соціального статусу членів
На підставі рішення суду про
анулювання боргу дія житлової сім’ї: хтось звільнився або влаштусубсидії відновлюється з мо- вався на роботу, став пенсіонером;
• про здійснення одноразоменту призупинення, тобто з
травня 2017 року. Нових субси- вої покупки, яка перевищує 50
тисяч гривень;
діантів це не стосується.
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матеріальну допомогу мешканцям міста, організаціям,
установам чи громадським
організаціям;
«Героїчний вчинок року» –
особи, які протягом року відзначилися героїчним вчинком;
«Юний талант» – особи –
представники
талановитої
молоді, які протягом року відзначилися в будь-якій сфері діяльності, беруть активну участь
у суспільно-політичному житті
та справах громади.
Згідно з Положенням, конкурс проводиться щорічно з 5
серпня до 5 вересня поточного
року.
Самовисування на присвоєння звання «Людина року міста Боярка» не розглядаються.
З метою проведення конкурсного відбору кандидатів на
звання «Людина року міста Боярка» утворено організаційний
комітет на чолі з міським головою Олександром Зарубіним.
З Положенням про міський
щорічний конкурс «Людина
року міста Боярка» можна ознайомитись на сайті:
www.boyarka-inform.com.

• набору комунальних послуг: відмовилися від централізованого палення і перейшли
на індивідуальне чи навпаки.
Монетизація
частини
зекономлених субсидій
Виплата «живих» грошей
здійснюється Урядом вперше за
роки української незалежності.
Це перший крок до повної монетизації пільг і субсидій.
Монетизації за результатами попереднього опалювального сезону підлягає економія
електроенергії, якщо вона використовувалася для опалення, в еквіваленті вартості 150
кВт та природного газу – 100
кубометрів. Максимальна сума
коштів, які може отримати
громадянин, – 135 грн. за зекономлену електроенергію та
близько 700 грн. за зекономлений обсяг газу.
Під монетизацію підпадають
близько 2 млн. домогосподарств.
Громадяни, які зекономили
ресурси, мають до 1 вересня
поточного року звернутися до
органів соціального захисту із
відповідною заявою та вказати
реквізити банківського рахунку
або поштового відділення, куди
можна перерахувати кошти. Виплата коштів відбуватиметься у
вересні-жовтні цього року.
Якщо громадянин має зекономлену субсидію на газ або
електроенергію, які використовуються для опалення, але з
якихось причин не був включений у відповідний список на
монетизацію, він може звернутися до підприємства з проханням включити його у додатковий список. Або ж – потрібно
надати інформацію органу соціального захисту населення про
наявність зекономленої субсидії, що часто видно з платіжки.
І на підставі цього управління
соцзахисту має право запитати
надавача послуги – чому такого
громадянина не було включено
у відповідні списки.

ПОДІЇ
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ОСЯЯНІ ЛЕЛЕЧИМИ КРИЛАМИ

29 липня на запрошення
колег по перу з Васильківщини творчий десант з Боярки
завітав до села Велика Бугаївка для участі в Першому відкритому сільському фестивалі авторської поезії та пісні
українських авторів «Поезія
Лелечого поля».
Боярку представляли поети:
Віталій Приймаченко, Володимир Токовенко, Тетяна Романюк, Ганна Дика, Радіслав
Кокодзей, Сергій Саєнко, Любов Осіпенко і вокальний гурт
«ТріоРіо» у складі Тетяни
Зубкової, Оксани Нурищенко і
Людмили Яковенко.
Довгоочікуваний дощ щедро благословив новонароджений фестиваль, але й змусив
перенести його під дах сільського будинку.
За словами ідейного натЛіто – прекрасний час для хненника проведення фестивапроведення різноманітних масо- лю Світлани Дідківської, задум
вих заходів, зокрема, фестива- «Поезії Лелечого поля» виник
лів, під час яких можна і людей ще два роки тому. Втілити його
побачити, і себе показати.
в життя вдалося за підтримки
сільського голови ВеликобугаСаме такою нагодою скориста- ївської сільської ради Івана Калися члени громадської організації чана та щирим шанувальникам
«Боярське Мистецьке Братство».
поетичного слова.

Планувалося
провести
захід на Лелечому полі –
саме ця місцина дала назву
фестивалю. Місце вже було
облаштоване для проведення різноманітних мистецько-культурних заходів та народних гулянь. Організатори
сподіваються, що наступні

фестивалі відбудуться там,
де задумано, і погода цьому
сприятиме.
На запрошення взяти участь
у фестивалі відгукнулося чимало авторів і творчих колективів:
вже згаданий гурт «ТріоРіо» з
Боярки, «Дмитрівчани» з Обухівського району, «Хуторяни»
із Залізного Хутора, колективи
«Родинне дерево», «Полісянка»,
«Оберіг» та «Відлуння Полісся»
із Великої Бугаївки.
Нехай і не на полі, але
поезія на фестивалі лилась
щедрою рікою. Боярських
авторів дуже тепло сприйняли глядачі. Взагалі атмосфера
«Лелечого поля» була теплою
та по-родинному затишною.
Поетичні рядки звучали одкровенням, адже поети ділись
скарбами власних душ.
Голова ГО «Боярське Мистецьке Братство» Тетяна Зубкова щиро привітала учасників з цією визначною подією,
побажала фестивалю міцних
лелечих крил та подальшого
розквіту. Адже боярчани вже
мають досвід проведення подібного фестивалю «Розмай
любові» і переконані, що такі
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мистецькі заходи конче необхідні як митцям, так і громаді.
Принагідно учасники боярського десанту митців висловлюють щиру вдячність автоперевізнику Олегу Кушнірчуку за
сприяння в організації поїздки
на фестиваль.

Єднають націю і прапори, і люди
30 липня в парку Перемоги відбулася патріотична акція «Велика
Українська Хода», мета якої вшанувати Героїв Майдану та Героїв АТО
заради об’єднання всіх людей в
Україні в прагненні до миру.
Під час акції було розгорнуто понад 600 прапорів бойових
підрозділів, які перебувають у
зоні АТО, та прапори населених пунктів України, які приєдналися до акції. Всі ці прапори
вже проїхали всією територією
бойових дій на Сході України і
зараз продовжують свою мандрівку Україною.
Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять героїв
Небесної Сотні, воїнів АТО та
загиблих борців за незалежність України. І саме на їх честь
потужно і життєстверджуюче
звучав під кронами дерев парку
Перемоги Гімн України, який
спільно виконали всі присутні.
Перший заступник міського
голови Боярки Валерій Шульга привітав учасників Великої
Української Ходи та наголосив
на важливості подібних патріотичних заходів.
Організатор акції (в минулому – успішна бізнесвумен, а

після Майдану й донині – військовий кореспондент) киянка Катерина Валевська, сестра
25-річного Героя Небесної Сотні.
Вона розповіла про ідею акції та
особливості її втілення в життя.
Стартувала акція у Києві 14
вересня 2014 року. З того часу
пані Катерина збирає державні
прапори та подорожує з ними
населеними пунктами, щоб
прапор миру підписали їх жителі, всі українці. «Моя боротьба
за вільну й незалежну Україну розпочалася 10 грудня 2013
року, з майдану Незалежності,
– розповідає пані Катерина. – Я
пройшла весь майдан. Пізніше
з майданівців був сформований
перший доб-ровольчий батальйон «Айдар», до якого записалася і я. Мета акції – через всю
Україну пронести дух патріотизму, вшанувати героїв Майдану і героїв російсько-української війни ХХІ століття. Люди
пишуть свої думки, щоб силою
думки, віри і молитви зупинити безбожну російську чуму,
яка прийшла на нашу українську землю. Думка і слово – це
найсильніша зброя Всесвіту. І
чим більше світлих людей буде
сконцентровано на світлих мрі-

ях – тим швидше ми переможемо ворога».
Також Катерина Валевська
розповіла про створений нею
унікальний прапор «Промінь».
Ідея створення цього прапора
висловлена в поетичному рядку
з вірша пані Катерини: «Коли
об’єднаються люди-ліхтарики,
в світі засяє сонце правди». Ці
слова прийшли до неї в 2012
році – ще до Майдану. «А одного дня на Майдані я побачила
величезне серце, утворене з людей, убраних у барвистий одяг. І
так народився цей прапор. Червоно-чорний прапор – це наш
прапор боротьби, який піднімається завжди, коли в Україні йде війна. Слово «Промінь»
написано жовто-блакитними
кольорами – символом переваги духовного над матеріальним.
Біла смужка – це шлях істини.
Йдучи шляхом істини, я служу
Богу і Україні».
Цей прапор Катерина Валевська почала брати з собою на
різні заходи. Після кожної акції
люди залишали на прапорі бойові шеврони. В майбутньому, за
задумом пані Катерини, ці фото
складуться у фотовиставку «Обличчя війни – обличчя України».

Завершиться акція в третю річницю від свого початку – 14 вересня 2017 року біля
Верхов-ної Ради України,
навколо якої будуть розгорнуті ці прапори. Прапори, до
яких торкалися руки матерів,
чиї сини загинули… Прапори, на яких долоньки наших
дітей – майбутнього нашої
Батьківщини… Прапори, які
є втіленням єдиного прагнення всіх українців – прагнення
миру!

А 30 липня боярчани також
долучилися до цієї акції і поклали
квіти до стели на честь загиблих
у Другій Світовій вій-ні, а також
до пам’ятника на честь героїв
Майдану й АТО та пам’ятника
воїнам-інтернаціоналістам. Усі
охочі мали можливість залишити письмове звернення в Книзі
звернень до Президента України
та народних депутатів України. А
діти «проголосували» за мир своїми малюнками.
Радіслав Кокодзей
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Гороскоп
Вітаємо голову Боярської міської організації інвалідів війни та учасників бойових
дій Володимира Андрійовича Нурищенка з
94-ю річницею.
Заслужена повага бойових побратимів та
молодого покоління, щире захоплення життєлюбством та енергійністю супроводжують
Вас по життєвих шляхах.
Прийміть найщиріші вітання та побажання миру, достатку і добра!
З глибокою повагою –
члени Боярської міської організації інвалідів
війни та учасників бойових дій;
члени Боярської міської організації
ветеранів війни та праці;
колектив газети «Боярка-інформ»

Овен
Не залишайте незавершену роботу, є ризик ніколи не повернутися до неї, а
зусилля можуть зійти нанівець. Період знайомств з новими людьми, можливо,
зі своєю половинкою на все життя. Вас поцілувала муза, і тепер ви надзвичайно
винахідливі. Використайте цей час для творчості.
Телець
У вас період релаксації і гармонії. Після чудово проведеного із близькою людиною часу, стосунки стануть сильнішими і глибшими, ніж раніше. Неодружені
можуть розраховувати на флірт, пригоди і великі шанси нарешті зустріти своє
єдине кохання.
Близнюки
У серпні Близнюки будуть винагороджені за свою важку роботу. Після визнання з боку своїх колег і начальства, прийде заслужений відпочинок. Відпустка
піде вам на користь, як ніколи. Нині ви дуже привабливі для представників протилежної статі. Інвестуйте в щось нове з обережністю.
Рак
Відпустка в цей період наснажить вас енергією та позитивним досвідом. Ви
будете сяяти і ділитися з іншими людьми своїм ентузіазмом. Літо ще не скінчилося. Продовжуйте наполегливо працювати, але знаходьте час розслаблятися і
зустрічатися з людьми.
Лев
Вдалий період для налагодження контактів. Ті, хто знаходиться у стосунках,
мають бути обережними і приділяти достатньо уваги своїм коханим. Не проводьте занадто багато часу на роботі. Заплануйте відпочинок. Принаймні, на
деякий час ви забудете про турботи.

Своє 80-річчя 1 серпня відсвяткував боярський поет Віталій Григорович
Приймаченко – лауреат Літературно-мистецької премії імені Володимира Самійленка Боярської міської ради, співзасновник
та перший голова ГО «Боярське Мистецьке
Братство», Почесний житель міста Боярка,
автор поетичних збірок «Гойдалка часу» та
Яблуневі пісні», публікацій у багатьох колективних збірниках, автор численних нарисів про ветеранів Другої Світової війни.
Щиро вітаємо Вас, дорогий ювіляре, зичимо міцного здоров’я та оптимізму, нових
творів і довгих літ життя!
З глибокою повагою –
виконавчий комітет Боярської міської ради
та колектив газети «Боярка-інформ»

Діва
Через навантаження на роботі у вас досить складний період, але ви справляєтесь досить легко, тому можете насолоджуватися життям знов. З’явиться час
розслабитися і трохи випустити пар. Ходіть на прогулянки, займайтеся спортом.
Приділіть увагу тому, що приносить Вам задоволення.
Терези
На вас чекають зрушення в кар’єрі. Використайте свої ідеї, творчий потенціал і придумайте кращі альтернативні вирішення проблеми. Ваші успіхи не залишаться неоціненними. Вас чекає успіх у стосунках. Розширяйте коло друзів і
знайомих, можливо, ви навіть зустрінете свою половинку.
Скорпіон
Ви зіткнетеся з великою дилемою. Прийняти рішення буде дійсно важко,
тому ретельно розглядайте всі варіанти. Але не відкладайте та не намагайтеся
уникати цього рішення. Навіть якщо ви не любите роздавати компліменти, зробіть виняток. Задовольніть свого партнера або членів сім’ї добрими словами.
Стрілець
Зустрічайте нові зміни. Ви вмієте використовувати свій позитивізм з користю. Колеги прихильно поставляться до ваших ідей і ви зможете розраховувати на
допомогу. Маєте віддячити за допомогу при першій же нагоді.
Козеріг
Найбільшої активності від вас зажадають справи сімейні, відносини з родичами, питання, пов’язані з нерухомістю, спадщиною і безпекою. Знизиться
рівень агресії, енергія буде витрачатися на захист, а не на напад. Але знизиться
рішучість, вам буде важче визначатися з вибором.
Водолій
До вас прийде період спокою. У кар’єрі і стосунках все буде добре, і якщо виникнуть якісь проблеми, ви зможете легко їх вирішити. Зараз саме час спробувати себе у спорті. Отримайте задоволення від ендорфінів («гормонів щастя»), які
виділяються під час тренувань. Можна також спробувати і адреналін.
Риби
Для вас настав період флірту. Ви вповні зможете насолоджуватися своєю
впевненістю. Цей період найбільш сприяє несамотнім. Ваші стосунки знов помолодшають, і ви знову закохаєтеся. Не відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні. Саме зараз це двічі правда.
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