
№19 (302) 7 жовтня 2016

Урядова «гаряча лінія» – 
механізм для взаємодії Уря-
ду з громадянами, що дозво-
ляє оперативно вирішувати 
проблемні питання, які по-
рушуються у зверненнях 
громадян, а також удоскона-
лювати роботу органів вико-
навчої влади з урахуванням 
громадської думки.

Урядова «гаряча лінія» 
1545 працює цілодобово.

Дзвінки на урядову 
«гарячу лінію» як зі ста-
ціонарних, так і телефо-
нів мобільних операторів 
(Київстар,Vodafone Україна, 
Лайфселл) безкоштовні.

Також тимчасово працює 
і старий номер: 0 800 507 309

Громадяни мають мож-
ливість подати електронне 
звернення до органів ви-
конавчої влади через веб-
сайт Урядового контактного   
центру: www.ukc.gov.ua. 

СУБОТНІЙ ЯРМАРОК 15 ЖОВТНЯ ВІДМІНЯЄТЬСЯ 
Згідно з розпорядженням міського голови Олексан-

дра Зарубіна від 6 жовтня 2016 року № 02-14/268, у зв’язку 
зі святкуванням Дня захисника Вітчизни, Дня українського                                                                 
козацтва, проведенням історичного фестивалю у м. Боярка «Під                    
покровом тризуба» за адресою: м. Боярка, парк ім. Шевченка                                                                             
(вул. Молодіжна, 5-б) та керуючись пп. 8 п. а) ст. 30 Закону Укра-
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», суботній ярмарок 
15 жовтня 2016 року за адресою: м. Боярка, вул. Молодіжна –                                                                      
Б. Хмельницького відміняється. 

ПРОгРАМА 14 ЖОВТНЯ
Дискусійний сектор імені Павла Полуботка 
18:00 – відкриття акустично-повстанської сцени (тулумбас, 

трембіта), запалювання смолоскипами фестивальної ватри 
18:10 – Martin Neaga (віолончель) 
18:30 – Сергій Пантюк (поет)
19:00 – Живосил Лютий (бард)
19:30 – гурт Торбан
20:30 – баритон Юрій Поляков (з гітарою)
21:00 – гурт Телері
21:30 – кіносхрон: показ фільму «Українська Революція» режи-

сера Івана Канівця
ПРОгРАМА 15 ЖОВТНЯ

13:00 – відкриття меморіальної дошки Всеволоду Петріву за участі ре-
конструкторів ВІК «Повстанець» (вул. Всеволода Петріва (Горького), 24/6 
ПОлІгОН

11:00 – збірка і розбірка зброї («Сокіл»)
11:00 – майстер-клас з тактичної медицини подруги «Легенда» 

(Національний Альянс)
12:00 – теренова гра «Тризуб» (Національний Альянс)
13:00 – тактична медицина (44 навчальний центр)
14:00 – веломандрівка історичними місцями Боярка
15:00 – показовий виступ із Кросфіту
16:00 – показовий виступ «Реконструкція елементів тактики ве-

дення бою» («Сокіл»)
ДиТЯчиЙ МАЙДАНчиК геРОїВ КРУТ

12:00 – народні ігри
12:30 – патріотичні авторські казки за участю дітей як акторів
13:00 – творча майстерня, подарунки власноруч та написання 

листів воїнам АТО
13:30 – квест «Козацькому роду нема переводу»
14:00 – майстер-клас з бойового гопаку

ДиСКУСІЙНиЙ СеКТОР ІМеНІ ПАВлА ПОлУБОТКА
11:00 –боярський краєзнавець Сергій Коваленко
11:30 – «Про відновлення могил армії УНР у Боярці» Павло Подобєд
12:00 – Костянтин Новаленко «Козак» – «Політична боротьба 

українського народу»
12:30 – патріотична мистецька формація «Творчий Сектор»
13:30 – літературник Дмитро Савченко
14:30 – Володимир В’ятрович
15:30 – лекція Романа Коваля
16:30 – реконструкція одягу доби УНР

гОлОВНА СцеНА
17:00 – відкриття сцени – «Від ХХ століття до сьогодні»
17:20 – The Doox
18:00 – Залізний Хрест
19:00 – Sciana
20:00 – КораЛЛі
21:00 – Kozak System

УРЯДОВА 
«гАРЯчА лІНІЯ» 

ЗМІНилА НОМеР 
НА БІлЬШ 

ЗРУчНиЙ – 1545

Програма 
змагань

08:30-09:30 – реєстрація
Масова зарядка 9:30 

10:00– відкриття змагань
10:15 – старт забігу на 3000 м 
10:45 – дитячі забіги на 60 м

11:05 – старт 400 м
11:20 – старт 800 м

11:40 – старт 1000 м
12:00 – старт естафета 400 м (збірні 

команди навчальних закладів)
12:30 – нагородження переможців

У дистанції на 3000 м є п’ять вікових груп та діляться на пере-
можців серед жінок та чоловіків:

16-25 років
25-34 років 
35-44 років
У дитячих забігах на 60 м беруть участь хлопці та дівчата віком 

до 6 років.
У забігах на 400 м беруть участь хлопці та дівчата віком від 6 до10 років.
У забігах на 800 м участь беруть юнаки та дівчата віком від 10 до 

13 років включно.
У забігах на 1000 м участь беруть юнаки та дівчата віком від 13 

до 16 років включно.
У естафеті на 400 м участь беруть збірні команди шкіл у складі 4 

осіб віком від 13 до16 років. 
Учасники змагань особисто несуть відповідальність за власну 

безпеку та здоров’я.
Попередня реєстрація та додаткова інформація за тел.: 
+380 63 602 90 89. 

45-54 років
55 + років
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Відповідно до ст. 10 Зако-
ну України «Про особливості 
здійснення права власності у 
багатоквартирному будинку», 
Порядку зберігання протоколів 
зборів співвласників багато-
квартирного будинку та розмі-
щення інформації про рішення, 
прийняті такими зборами, за-
твердженого Постановою Ка-
бінету Міністрів України від 24 
лютого 2016 р. № 109, зберіган-
ню підлягають протоколи збо-
рів співвласників багатоквар-
тирного будинку з таких питань:

1) визначення управителя 
та його відкликання, затвер-
дження та зміни умов договору 
з управителем;

2) обрання уповноваженої 
особи (осіб) співвласників під 
час укладання, внесення змін та 
розірвання договору з управи-
телем, здійснення контролю за 
його виконанням.

Після складення протоколу 
уповноважений зборами спів-
власник або управитель над-
силає до виконавчого комітету 
за місцем розташування відпо-
відного багатоквартирного бу-

динку рекомендованим листом 
з повідомленням про вручення 
або в інший спосіб, що підтвер-
джуватиме отримання, заяву за 
формою згідно з додатком 1 ра-
зом з протоколом (з додатком 
можна ознайомитись на сайті 
Боярської міської ради www.
boyarka-inform.com).

Після надходження до вико-
навчого комітету заяви та про-
токолу, відповідальний за збе-
рігання протоколу перевіряє:

1) відповідність заяви формі, 
наведеній у додатку 1;

2) наявність у протоколі рі-
шень з питань, зазначених у 
пункті 3 Порядку зберігання 
протоколів зборів співвласни-
ків багатоквартирного будинку 
та розміщення інформації про 
рішення, прийняті такими збо-
рами (далі – Порядок); 

3) відповідність форми про-
токолу формі, затвердженій 
Мінрегіоном.

У разі невідповідності заяви 
формі, наведеній у додатку 1, 
відсутності в протоколі рішень з 
питань визначення управителя, 
зазначених у пункті 3 Порядку, 

ДО УВАги СПІВВлАСНиКІВ 
БАгАТОКВАРТиРНиХ БУДиНКІВ!

Комунальне підприємство 
«Боярка-Водоканал» інформує 
своїх споживачів щодо нараху-
вання штрафних санкцій за не-
санкціоноване втручання спо-
живачів підприємства в роботу 
квартирних/будинкових засо-
бів обліку, зокрема, за само-
вільне знімання споживачами 
контрольних пломб, встанов-
лених на водолічильниках. За-
звичай відбувається так: спо-
живач через необізнаність або 
ж з інших відомих йому при-
чин самостійно знімає пломбу, 
демонтує водолічильник для 
виконання будь-яких сантех-
нічних робіт. Однак такі дії є 
порушенням чинного законо-
давства та тягнуть за собою на-
кладення чималих штрафів.

З метою інформування спо-
живачів та убезпечення їх від 
можливих штрафних санкцій, 
надаємо роз’яснення з цього 
приводу. Правилами корис-
тування системами централі-
зованого комунального водо-
постачання та водовідведення 
в населених пунктах України 
(затвердженими наказом Мі-
ністерства питань житлово-ко-
мунального господарства Укра-
їни від 27.06.2008 р. за № 190) 
визначено обов’язок споживача:

5.13. Споживач забезпечує 
захист приміщень, де розта-
шовані вузли обліку, від ґрун-
тових, талих і дощових вод 
та інших шкідливих впливів, 
утримує зазначені приміщен-
ня в належному стані; не до-
пускає доступу сторонніх осіб 
і забезпечує доступ представ-
ників виробника за службови-
ми посвідченнями до засобів 
обліку, водопровідних при-
строїв та обладнання.

5.17. У разі порушення ці-
лісності пломб на засобах облі-
ку, а також на їх з’єднувальних 
частинах, накладених представ-
ником виробника, виявлення 
фактів штучного впливу на ро-
боту засобів обліку, виробник 
має право вимагати від спожи-
вача проведення позачергової їх 
повірки до закінчення встанов-
леного для них міжповірочного 
інтервалу з метою контролю 
правильності їх показів. У таких 
випадках позачергова повірка 
засобів обліку виконується за 
рахунок споживача.

5.18. споживач відповідає за 
цілісність та збереження засобів 
обліку, пломб і деталей пломбуван-
ня, встановлених представниками 
територіальних органів держспо-
живстандарту та виробником (у 
даному випадку – КП «Боярка-
водоканал») у місцях з’єднань за-
собів обліку, запірної арматури, 
манометра та іншого обладнання 
вузла обліку, незалежно від місця 
його розташування.

Знімати засоби обліку, 
здійснювати будь-які заміни 
їх частин або зміни положен-
ня на водомірному вузлі, де їх 
встановлено, знімати пломби, 
накладені органами Держспо-
живстандарту або виробником 
(в даному випадку – КП «Бо-
ярка-Водоканал»), має право 
лише виробник або споживач 
за дозволом виробника.

У разі самовільних дій спо-
живач сплачує витрату води 
згідно з пунктами 3.3, 3.4 цих 
Правил, а саме: 

У разі безоблікового водоко-
ристування виробник виконує 
розрахунок витрат води за про-
пускною спроможністю труби 
вводу при швидкості руху води 
в ній 2,0 м/сек та дією її повним 
перерізом протягом 24 годин за 
добу. Розрахунковий період при 
безобліковому водокористуван-
ні встановлюється з дня почат-
ку такого користування. Якщо 
термін початку безоблікового 
водокористування виявити не-
можливо, розрахунковий період 
становить один місяць.

Приклад розрахунку витрат 
води та нарахування штрафних 
санкцій:

При стандартному діаметрі 
труби (металевої) 15 мм і мак-
симальній швидкості води в ній 
2 м/с водоспоживання, згідно 
з  відповідною формулою роз-
рахунку, складає 1,27 куб. м за 
годину; за добу – 30,48 куб. м; 
а за місяць доведеться сплатити 
914,4 куб. м. При затверджено-
му тарифі на послугу з водо-
постачання 9,28 грн/куб. м, до 
сплати буде нараховано 8 485,63 
грн. в місяць. Відповідно: якщо 
діаметр труби буде більший, то 
й сума штрафу збільшиться.
Шановні споживачі! Недаремно кажуть: 
поінформований – значить захищений!
Запам’ятайте: самостійно знімати 

пломбу заборонено!

та/або невідповідності форми 
протоколу формі, затвердженій 
Мінрегіоном, відповідальний 
за зберігання протоколу у строк, 
що не перевищує п’яти робочих 
днів з дня надходження зазначе-
них документів до виконавчого 
комітету, повертає їх заявнику 
із зазначенням конкретних під-
став для повернення.

Виконавчий комітет забезпе-
чує зберігання протоколів впро-
довж усього життєвого циклу ба-
гатоквартирного будинку.

У виконавчому комітеті 
співвласник та управитель мо-
жуть безоплатно отримувати 
засвідчену виконавчим коміте-
том копію протоколу. Надання 
копії протоколу здійснюється у 
триденний строк з дати надход-
ження відповідного звернення.

У п’ятиденний строк з дня 
надсилання повідомлення про 
взяття протоколу на зберіган-
ня його результативна частина 
з питань, зазначених у пункті 
3 Порядку, розміщується ви-
конавчим комітетом на його 
веб-сайті.

ПОВІДОМлеННЯ 
про громадське обговорення 

щодо створення громадського 
об’єкта «Пулавське коло»

Польське місто Пулави є по-
братимом міста Боярки. Міста 
підтримують дружні відносини.

Pulawy (польською мовою) – 
місто на південно-східній тери-
торії Польщі, в Люблінському 
Воєводстві. Місто розташоване 
на берегах річок Вісла та Ку-
рувка. Населення на 2005 рік 
нараховувало 49 759 жителів. 
Пулави статус міста отримали в 
1906 р. Раніше в Пулавах розта-
шовувалась садиба князівської 
сім’ї Чарторийських. Вона сла-

виться не лише цим сімейством, 
а й тим, що в 1801 р. Ізабелла 
Чарторийська відкрила тут пер-
ший музей в Польщі. Але вже 
з 1842 р. садиба носить назву 
«Нова Александрія» через те, 
що царський уряд конфіскував 
ці володіння. Це місце – дуже 
популярне серед туристів, потік 
яких ніколи не припиняється. 

З метою зміцнення дружніх 
стосунків із містом Пулави, ви-
конавчий комітет Боярської 
міської ради проводить громад-
ське обговорення щодо ство-
рення громадського об’єкта 
«Пулавське коло» на місці до-
рожньо-транспортної розв’язки 
(між вулицями Білогородська, 
Магістральна, Незалежності). 

Пропозиції (зауваження) 
учасників громадського обгово-
рення подаються до виконавчого 
комітету Боярської міської ради у 
письмовій формі чи електронною 
поштою із зазначенням прізвища, 
імені, по батькові та адреси особи, 
яка їх подає, у строк, передбаче-
ний в інформаційному повідо-
мленні про проведення громад-
ського обговорення.

Обговорення проводиться з 
07.10.2016 р. до 07.12.2016 р.

Адреса виконавчого комі-
тету Боярської міської ради: 
08154, м. Боярка, вул. Білого-
родська, 13, тел.: (04598) 41-815, 
е-mail: boyarka-rada@ukr.net.

Виконавчий комітет 
Боярської міської ради

КОМУНАлЬНе ПІДПРиЄМСТВО 
«БОЯРКА - ВОДОКАНАл» 

ЗАПРОШУЄ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ : 
ЕЛЕКтРОГАЗОЗвАРнИКА 4, 5 розр., 
ЕЛЕКтРОмОнтЕРА 4, 5 розр.,
сЛЮсАРя АвР 4, 5 розр., 
сЛЮсАРя-РЕмОнтнИКА 4, 5 розр.

За довідками звертатися за тел.:
46-966 — відділ кадрів, 
41-753 — приймальня

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ ДО 
КП «БгВУЖКг» ПОТРІБНІ:

сЛЮсАРі-сАнтЕХніКИ - 5 одиниць;
ПОКРівЕЛьнИКИ РУЛ. ПОКРівЕЛь 
тА ПОКР. іЗ ШтУЧнИХ мАтЕР.- 2 одиниці; 
тЕсЛяР - 1 одиниця;
ЕЛЕКтРОмОнтЕР-1 одиниця;
РОБітнИКИ ЗЕЛЕнОГО БУдівнИЦтвА - 3 одиниці;
ОПЕРАтОР КОтЕЛьні нА твЕРдОмУ 
ПАЛИві -1 одиниця.

Тел. ДлЯ ДОВІДОК: 46-924, 42-423

КП «БОЯРКА-ВОДОКАНАл» ПОВІДОМлЯЄ

6 жовтня у міському бу-
динку культури відбувся тре-
нінг за участі ініціативних бо-
ярчан та громадськості міста 
на тему: «Плануємо бюджет 
разом: бюджет участі, залу-
чення громадськості до про-
цесу формування і виконан-
ня бюджету міста».

Тренінг відбувся з метою 
ознайомлення учасників з 
принципами формування бюд-
жету, особливостями бюджет-
ного процесу у 2017 році, мето-
дами залучення громадськості 
до бюджетного процесу.

Зібрання відкрив перший 
заступник міського голови Ва-
лерій Шульга, який наголосив 
на важливості участі громади у 
процесі формування міського 
бюджету. З презентацією про 
структуру та шляхи наповне-
ння бюджету виступила екс-

перт Всеукраїнської асоціації 
сільських та селищних рад з 
питань фінансів та бюджету, 
тренер з питань бюджету орга-
нів місцевого самоврядування 
Олена Балуєва.

Під час тренінгу учасники 
отримали базові знання про 
основні принципи формуван-
ня бюджету та запровадження 
бюджету участі, ознайомились 
з методами використання гро-
мадської ініціативи при скла-
данні бюджету.

Організатори тренінгу – Бо-
ярська міська рада – перекона-
ні, що спільне планування при 
формуванні бюджету сприя-
тиме прозорості та відкритості 
влади та зміцненню довіри гро-
мадян до органів влади. 

Пропозиції учасників тре-
нінгу будуть враховані під час 
розробки бюджету Боярки на 
2017 рік.

ПлАНУЄМО БЮДЖеТ РАЗОМ

У редакційній пошті зустрі-
лись два листи на одну тема-
тику – слова вдячності від ви-
борців своїм депутатам. Автори 
називають своїх обранців на-
родними, маючи на увазі їх                                                                       
наближеність до потреб і проблем 
простих людей, тобто народу.

З приємністю публікуємо ці 
рядки, адже за ними – копітка 
щоденна праця людей, яким бояр-
чани довірили вирішення питань, 
пов’язаних з життям нашого міста.

СПРАВеДлиВА Й ПРиНциПОВА
Я живу в Боярці з 1941 року. 

Багато бачив у нашому місті 
різних мерів, депутатів та на-
чальників. А на місцевих вибо-
рах 2015 року по нашому округу 
депутатом Боярської міської 
ради обрано скромну медсестру                                                                   
Подзіраєву Тетяну Євгенів-

ну. І, як виявилось, ми обрали 
справжнього народного депу-
тата.

Чесна, непідкупна, справед-
лива і принципова. Завжди го-
това допомогти і допомагає.

Вважаю, що місто з таки-
ми депутатами давно мало б 
інший вигляд.

Від себе особисто та від жите-
лів нашого кварталу щиро дякую 
Тетяні Подзіраєвій за її ставлен-
ня до людей. А ми, мешканці, та-
кож будемо підтримувати нашо-
го народного депутата.
З великою повагою, від імені меш-
канців кварталу Борис Грецький

ШВиДКА НА ДОПОМОгУ
Жителі нашої Боярки повинні 

знати, що в Боярській міській раді 
є людина, готова прийти нам на 
допомогу в будь-яку пору доби. Я 
маю на увазі депутата міської ради 

НАРОДНиЙ ДеПУТАТ
Лавріненко Любов Степанівну.

Вона надзвичайно поряд-
ний, чесний та старанний «на-
родний» депутат, який живе 
своєю роботою.

У вересні цього року я двічі 
зверталася до неї з особисти-
ми проблемами. На них Лю-
бов Степанівна відреагувала як 
швидка допомога. Якби ж то всі 
депутати вирішували проблеми 
своїх виборців як свої власні, то 
у нашій країні давно був би по-
рядок. Шкода, що таких обран-
ців, як Любов Степанівна, мало.

Жителі вул. Короткої зна-
ють свого депутата. Ми бачимо, 
що її слова не розходиться з ді-
лом. Щиро дякуємо вам, Любо-
ве Степанівно, за допомогу, що 
ви – з нами і для нас.

З повагою, жителька 
вул. Короткої Світлана Лєгкова
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Це вже друга подібна зустріч, 
але цього разу – святково-уро-
чиста! Бо відбулася вона з наго-
ди Міжнародного дня громадян 
літнього віку. Міський голо-
ва Олександр Зарубін приві-
тав старше покоління боярчан 
зі святом «людей позитивного 

ПІД ЗВУКи НеСТАРІЮчОгО ВАлЬСУ

1 жовтня відбулася дружня зустріч у клубі «Патефон» 
Боярського будинку культури.

віку». Адже, зважаючи на теплі 
спогади, дзвінкоголосі пісні, 
танці, дотепні гуморески та лі-
ричні вірші, солодке чаювання 
та душевну атмосферу, можна 
без перебільшення сказати, що 
саме ці люди привносять у наше 
життя лише позитив.

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

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

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

• начальника відділу з питань 
освіти, культури, молоді, спорту 
та соціального захисту – 1 штат-
на одиниця.

вимоги до кандидатів: гро-
мадянство України, вища осві-

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

• головного спеціаліста-ін-
спектора відділу державного ар-
хітектурно-будівельного контр-
олю – 1 штатна одиниця.

вимоги до кандидатів: гро-
мадянство України, вища осві-
та відповідного професійного 
спрямування за освітньо-ква-
ліфікаційним рівнем магістра, 
спеціаліста. Стаж роботи в орга-
нах місцевого самоврядування 
або в органах виконавчої влади 
не менше одного року, або стаж 
роботи в інших сферах управ-
ління не менше трьох років.

Вільне володіння держав-

ною мовою, вміння працювати 
на комп’ютері;

• головного спеціаліста від-
ділу державної реєстрації (дер-
жавного реєстратора) – 1 штатна 
одиниця.

вимоги до кандидатів: гро-
мадянство України, вища 
освіта за спеціальністю пра-
вознавство, відповідність 
кваліфікаційним вимогам, 
встановленим Міністерством 
юстиції України, за освітньо-
кваліфікаційним рівнем магі-
стра, спеціаліста. Стаж роботи 
в органах місцевого самовря-
дування або в органах вико-
навчої влади не менше одного 
року, або стаж роботи в інших 
сферах управління не менше 
трьох років.

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

• головного спеціаліста відділу 
фінансів, економічного розвитку 
та торгівлі – 1 штатна одиниця;

• головного спеціаліста від-
ділу бухгалтерського обліку та 

ОгОлОШеННЯ

Суб’єкти оціночної діяльності, 
що мають ліцензію на проведен-
ня експертної грошової оцінки 
земельних ділянок, проводить-
ся конкурс щодо визначення 
суб’єкта оціночної діяльності з 
проведення експертної грошової 
оцінки земельної ділянки пло-
щею 0,1974 га для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних 
і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машин-
нобудівної та іншої промисловості. 

Пропозиції про співробіт-
ництво та істотні умови про-
ведення експертної грошової 
оцінки просимо надати в термін 
до 31 жовтня 2016 року до відді-
лу містобудування, архітектури 
та землевпорядкування ви-
конавчого комітету Боярської 
міської ради (м. Боярка, вул. Бі-

ОгОлОШеННЯ ПРО ПРОВеДеННЯ еКСПеРТНОї ОцІНКи ЗеМелЬНОї ДІлЯНКи

Одне із джерел формування 
професійної української армії 
на нинішньому етапі – служба за 
контрактом. Є серед контрактни-
ків і наші земляки-боярчани.

Наша розповідь – про сол-
дата першої окремої гвардій-
ської танкової бригади Віктора 
Хижняка. 

Народився хлопець 1997 
року в Керчі (Крим). Після на-
родження сина батьки пере-
їхали на материкову Україну. 
Навчався у Боярській ЗОШ № 
4. Саме там Віктор здружився з 
Сергієм Луцаничем та Даніїлом 
Справедливим. Тоді хлопці ще 
не знали, що їх шкільна дружба 
переросте у фронтову.

Непомітно пролетіли шкіль-
ні роки, прийшла пора обирати 
життєвий шлях. Юнаки  не ва-
галися: після школи виріши-

АРМІЯ ПОТРеБУЄ МОлОДиХ

ли піти служити до армії. Та 
з’ясувалося, що строкова служ-
ба можлива лише з 20 років, але 
так довго хлопці чекати не хоті-
ли. Тому згодилися на пропо-
зицію служити за контрактом. 
Так три товариша-боярчанина 
опинилися в навчальному цен-
трі «Десна». 

Віктор навчався на заступ-
ника командира бойової маши-
ни: навідник-оператор БМП-1. 
Нині обіймає посаду навідни-
ка-кулеметника ПКМ. Його 
друзі теж ПКМщики. 

Після двох з половиною мі-
сяців навчання в «Десні», друзі 
виявили бажання продовжити 
службу в 72 бригаді. Та не так 
склалося, як гадалося: служи-
ти хлопці вирушили на кордон 
з Білоруссю, в першу окрему 
гвардійську танкову бригаду.

Від початку 2016 року слу-

жать під Волновахою.
На прохання поділитись ці-

кавим бойовим епізодом, Вік-
тор Хижняк відповідає: «Наша 
бригада працює таким чином, 
що жоден бойовий епізод ви-
світленню поки що не підля-
гає. А от дещо комічний епізод 
із власного життя – будь ласка. 
Одного разу ми стояли в ото-
ченні танкодрому. Кожного з 
нас поставили на окремий «за-
мок» (пост візуального спосте-
реження, який контролює про-
пуск транспорту або людей). На 
першому «замку» стояв солдат 
Луцанич, на другому – солдат 
Справедливий, на третьому – я. 
Всі троє – кулеметники. Ко-
мандир роти знав, звідки ми, 
тому й позивні роздав відпо-
відні: «Боярка-1», «Боярка-2», 
«Боярка-3». Мабуть, і досі там 
гадають: що ж то за «Боярка» 
така і чому вона аж в трьох ек-
земплярах».

Далі була звичайна чоловіча 
розмова про постачання ЗСУ, 
про нову техніку й те, що, на-
приклад, БМП 1980 року кращі, 
бо їх можна ремонтувати, зні-
маючи запчастини з уже підби-
тих машин. 

Віктор Хижняк зауважив: 
«Про те, що пішов служити, не 
пошкодували жодного разу ні 
я, ні мої друзі. Окремо хочу 
звернутись до боярчан: хлопці, 
якщо хочете стати справжніми 
чоловіками, побачити справ-
жнє життя – йдіть служити за 
контрактом до Збройних сил 
України. Адже саме наших мо-
лодих рук потребує наша армія 
і наша держава». 

Радіслав Кокодзей

звітності – 1 штатна одиниця.
головного спеціаліста юри-

дичного відділу (на період від-
пустки по догляду за дитиною 
основного працівника) – 1 штат-
на одиниця.

• головного спеціаліста відді-
лу реєстрації місця проживання, 
формування і ведення реєстру те-
риторіальної громади – 1 штатна 
одиниця.

вимоги до кандидатів: гро-
мадянство України, вища осві-
та відповідного професійного 
спрямування за освітньо-ква-
ліфікаційним рівнем магістра, 
спеціаліста. Стаж роботи в орга-
нах місцевого самоврядування 
або в органах виконавчої влади 
не менше одного року, або стаж 
роботи в інших сферах управ-
ління не менше трьох років.

Згідно з чинним порядком 
заміщення вакантних посад, 
конкурсанти складають у пись-
мовій формі іспити на знання 
Конституції України, законів 
України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», «Про службу 

в органах місцевого самовряду-
вання» та «Про запобігання ко-
рупції», а також законодавства з 
урахуванням специфіки функці-
ональних повноважень відповід-
ного структурного підрозділу .

для участі в конкурсі пода-
ються документи:

заява про участь у конкур-
сі; заповнена особова картка 
(форма П-2 ДС) з відповідни-
ми додатками; 2 фотокарткии 
розміром 4 х 6 см; копії доку-
ментів про освіту; декларація 
про майно, доходи, витрати 
і зобов’язання фінансово-
го характеру за минулий рік, 
копії паспорта і військового 
квитка; номер ідентифіка-
ційного коду.

термін подання документів: 
протягом 30 календарних днів 
з дня оголошення про прове-
дення конкурсу. За довідками 
звертатись за адресою: м. Бо-
ярка, вул. Білогородська, 13, 
кабінети № 6, 7.
Телефони для довідок: 
43-241, 41-705

логородська, 13, каб. № 13).
істотні умови: 

• вартість та термін виконан-
ня експертно-оціночних послуг;

• порядок оплати експертно-
оціночних послуг;

• надання копії ліцензії на 
проведення оціночних робіт.

Виконавчий комітет 
Боярської міської ради

27 вересня 2016 року на 
другому засіданні чергової 
тринадцятої сесії Києво-Свя-
тошинської районної ради VII 
скликання, яке відбулось під 
головуванням Олександра Од-
нороманенка, згідно з рішен-
ням райради від 27.09.2016 р. 

№ 173-13/VII, головою Киє-
во-Святошинської районної 
ради обраний Гедульянов Ва-
дим Едуардович, депутат від 
політичної партії «Блок Петра 
Порошенка «Солідарність», за 
якого шляхом таємного голо-
сування віддали свої голоси 26 
із 42 депутатів від усіх без ви-
нятку політичних партій, що 
представлені своїми фракціями 
в районній раді. 

Гедульянов Вадим Едуардо-
вич був обраний до Києво-Свя-
тошинської районної ради VII 
скликання від міста Боярка та 
закріплений за Боярською те-
риторіальною громадою.

Щиро бажаємо успіхів та           
натхнення представнику нашого 
міста на посаді голови Києво-
Святошинської районної ради. 

У РАЙРАДІ НОВиЙ гОлОВА

Засідання громадських слухань по проекту містобудівної доку-
ментації «Внесення змін до проекту генерального плану м. Бояр-
ка» відбудеться 20 жовтня 2016 р. о 14:00 у приміщенні актової зали 
Українського центру підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації кадрів лісового господарства «Укрцентркадриліс» за 
адресою: м. Боярка, вул. Лісодослідна, 2. 

Виконавчий комітет Боярської міської ради

ПОВІДОМлеННЯ
по проекту містобудівної документації «Внесення 

змін до проекту генерального плану м. Боярка»

БОЯРчАНи СлУЖАТЬ ЗА КОНТРАКТОМ
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Це був, передусім, не фор-
мальний захід, адже чи не 
вперше на одному майданчику 
могли зібратися колишні та ді-
ючі учасники АТО з усієї Ки-
ївщини, їхні родини, волонте-
ри, сім”ї загиблих та зниклих 
безвісти, які також почувають 
себе рідними серед побратимів 

своїх синів, чоловіків і братів. Та 
найголовніша мета фестивалю – 
дати можливість воїнам АТО зу-
стрітися і разом знайти дорогу 
до мирного життя. Тому просто 
неба розгорнули із десяток на-
метів та інформаційних стендів 
із корисною інформацією для 
демобілізованих армійців: від 

пошуку роботи до психологіч-
ної реабілітації, учасникам та-
кож роздавали дорожні карти 
щодо соціальних пільг для вої-
нів та їх сімей. 

У рамках фестивалю бій-
цям та їхнім родинам надавали 
консультації юристи, психоло-
ги, реабілітологи, громадські 
активісти. Серед них і наш Ки-
єво-Святошинський Центр со-
ціально-психологічної реабілі-
тації. Для тих, хто залишається 
на фронті, на фестивалі плели 
кікімори та збирали гроші від 
продажу прикрас та кави. 

Команда «Воїну – гідна 
праця» цієї суботи також до-
лучилася до проведення фес-
тивалю. Будь-хто з ветеранів 
АТО та членів їх сімей зміг 
отримати професійні консуль-
тації з працевлаштування, від-
криття власної справи, інфор-
мацію про актуальні програми 
розвитку та навчання. Якщо 
не всі змогли завітати до стен-
ду виїзного консультування 
на ВДНГ, організатори цього 
заходу чекають у своєму офісі 
за попереднім записом за тел: 
(063) 802-61-51.

Учасники фестивалю мали 
можливість оглянути виставку, 
яка включала не лише емоцій-
ні фотографії, але й прикла-
ди маскувальних сіток. Сітки 

РОДиННиЙ ФеСТиВАлЬ «ЗУСТРІНеМОСЬ! З ВІЙНи – ДО МиРУ» ЗІБРАВ ВОїНІВ КиїВЩиНи
з’їжджалися на фестиваль з усі-
єї України. Багато сімей було 
з дітьми. На фестивалі малечі 
не було нудно. Діти малювали, 
вчились запускати і керува-
ти безпілотником, розбирали 
та збирали зброю, танцювали, 
плели ляльки-мотанки, змага-
лися з батьками у велоквесті.

Під час фестивалю журна-
ліст газети «День» Валентин 
Торба презентував публіцис-
тичний триптих «Котел», або 
справа без терміну давності», 
«Я свідок – записки з окупова-
ного Луганська» та «Катастро-
фа і тріумф. Історії українських 
героїв». Гості презентації із за-
хопленням слухали про видан-
ня та міркування автора щодо 
подій на Донбасі, а самі книж-
ки швидко розібрали. Найбіль-
ше присутні цікавилися саме 
життям автора в момент окупа-
ції Луганська.

Також учасники фестивалю 
мали можливість скуштувати 
різноманітні страви. За обі-
дом вони знайомилися один з 
одним. Воїни зустрілися з по-
братимами та познайомилися з 
іншими вояками. Спілкування 
було дуже емоційним. Дружини 
та матері загиблих Героїв усві-
домили, що вони не самотні в 
своєму горі, а ще – життя про-
довжується.

Погожої суботньої днини 24 вересня у Національному комплексі 
«Експоцентр України», а раніше – ВДНГ, у 17 павільйоні та біля нього від-
булася подія, яка, без сумніву, залишиться у пам’яті надовго. Там прохо-
див родинний фестиваль для учасників АТО та їх сімей: «Зустрінемось! 
З війни – до миру», приурочений до Міжнародного дня Миру. Організа-
торами заходу були: Благодійний Фонд «Чисте небо», Центри Допомоги 
учасникам АТО в Київській області, та в м. Києві, ГО «Українська асоці-
ація інвалідів АТО», Всеукраїнський Альянс Бійців та Волонтерів АТО за 
підтримки Київської міської та обласної держадміністрацій.

Наприкінці фестивалю гру-
пи та виконавці, знайомі вої-
нам ще за зустрічами на фронті, 
дали святковий концерт.

«Наша мета – вшанувати 
воїнів, показати їм, що про них 
пам’ятають і піклуються, що 
для них відкрита дорога для по-
вернення в мирне життя. Також 
ми мали на меті дати бійцям та 
їхнім родинам інформацію про 
можливості як повернутися до 
мирного життя,» – розповіла 
одна з ініціаторів фестивалю, 
координатор неурядового Цен-
тру допомоги учасникам АТО 
Світлана Шеповалова.

Брали участь у заході й наші 
боярські ветерани АТО з роди-
нами, громадські організації та 
волонтери-активісти. Справж-
ньою родзинкою свята стала 
польова кухня від Києво-Свя-
тошинського району, яка на-
годувала присутніх 125-ма л 
борщу та 50-ма л тушкованої 
картоплі з м’ясом. Усі присутні, 
які забажали скуштувати цих, 
по-домашньому і з любов’ю 
приготовлених страв, залиши-
лися задоволеними. Боярські 
кулінари-волонтери висловлю-
ють подяку фірмі «Ергопак» за 
безкоштовно наданий однора-
зовий посуд.

Ольга Городня 

30 вересня в приміщенні 
Боярського будинку культури 
відбулася виїзна педрада вчите-
лів Боярської ЗОШ №1, на яку 
був запрошений міський голова 
Олександр Зарубін.

Олександр Олександрович 
привітав освітян з професій-

ПРиЙМІТЬ ВІТАННЯ, лЮБІ ВчиТелІ!

ним святом. А театральна сту-
дія педагогічного колективу 
Боярської ЗОШ № 1 презенту-
вала п’єсу М. Старицького «За 
двома зайцями». Це дебютна 
вистава нового боярського те-
атру, який, ми впевнені, ще не 
раз порадує глядачів чудовими 
постановками. У спортивному залі Боярської 

гімназії відчувалося справжнє 
пожвавлення, хоча нічого видат-
ного ніби й не відбувалося – за-
кінчувалося тренування дитячої 
футбольної команди Боярської 
ДЮСШ, на своїх юних спортсме-
нів очікували батьки. 

І раптом у дверях з’явився 
Боярський міський голова. Візит 
пана Зарубіна, виявляється був 
не випадковим. Коли біля нього 
зібралися діти та тренери, Олек-
сандр Олексанрович їм повідо-
мив:

«Ви, безумовно, обрали пра-
вильний шлях, адже спорт, пе-
редусім, формує характер, ви-
тривалість, дає здоров’я і вчить 
правильно розподіляти пріори-
тети у житті, однаково ставитись 
як до успіхів, так і поразок. Це 
лише початок вашого великого 
спортивного шляху і ми, міська 
влада, будемо намагатися вам у 
всьому допомагати. А першим 
подарунком буде нова сучасна 
спортивна форма. Наступного 

року плануємо більш масштаб-
ні події – відкриття міні-фут-
больних полів, адже Боярка 
славиться своїми футбольними 
звершенням далеко за межами 
нашого міста. Тому – вперед, ви 
взяли правильний вектор!»    

Потім почалося вручення 
форми – стильної і сучасної. 
Тепер юні боярські футболіс-
ти почуватимуться впевнено за 
будь-якої погоди.

«Команда складається з ді-
тей 2005-2006 р. н., які ходять до 
нас на секцію з першого класу. 
Минулого року наші вихованці 
стали срібними призерами чем-
піонату області, а зараз беремо 
участь у чемпіонаті міста Киє-
ва, ввійшли до відбірного туру. 
Цей подарунок від місцевої 
влади був для нас досить дореч-
ним, адже у дітей з’явиться ще 
більше стимулу представляти 
якнайкраще свою команду, на 
формі якої є логотип – ДЮСШ 
Боярка», – повідомив тренер 
Бабурін Сергій Володимирович.

Ольга Городня

НОВА СПОРТиВНА ФОРМА
ДлЯ БОЯРСЬКиХ 
ЮНиХ ФУТБОлІСТІВЩиросердечно вітаємо Вас з 

Днем захисника України – свя-
том, яке, за історичною тради-
цією вшанування українського 
війська, відзначається 14 жов-
тня у день Покрови Пресвятої 
Богородиці водночас з Днем 
Українського козацтва.

Дякуємо всім, хто служив 
та нині служить, мужньо захи-
щаючи незалежність і територі-
альну цілісність нашої України! 
Ми шануємо Ваш героїзм, який 
є продовженням військової тра-
диції і звитяги українського на-
роду та сприяє зміцненню пат-
ріотичного духу в суспільстві.

Бажаємо всім, хто ночами 
не спить, тримаючи зброю, аби 
ми спокійно спали, – здоров’я, 
миру і сімейного благополуччя!

Військово-облікове бюро 
виконавчого комітету 
Боярської міської ради

ШАНОВНІ 
ЗАХиСНиКи 
УКРАїНи!

1 жовтня неподалік Бояр-
ської міської ради, де, зазвичай, 
розташовується луна-парк, було 
гамірно і людно, а від різношер-
стої публіки чотирилапих про-
сто рябило в очах. Та воно й не 
дивно, адже цього дня тут відбу-
валася щорічна виставка собак, 
яку організував боярський кіно-
логічний клуб «Тріумф». Завітав 
на виставку і перший заступник 
Боярського міського голови Ва-
лерій Шульга.

Найбільше на виставці було 
представлено собак порід хаскі 
та німецьких вівчарок, всього 
ж взяло участь майже 200 дру-
зів людини. Змагалися вони та 
господарі титулованих песиків 
у різних номінаціях на при-
судження титулу «Кандидат в 
чемпіони України». Перемогу 
здобув песик рідкісної на на-
ших теренах породи пуль, що 
походить з пастуших полонин 
Угорщини. 

ЗМАгАлиСЯ чОТиРилАПІ, ПеРеМІг – гАРНиЙ НАСТРІЙ!

Відбувалися також конкур-
си: «Бест бебі», «Краще цуценя 
виставки», «Кращий юніор вис-
тавки», «Краща собака вистав-
ки», «Конкурс ветеринарів», 
«Дитина і пес», «Фанати», «Ди-
тячий конкурс», «Юний хенд-
лер». «Танець з песиком», «Со-

бачі забіги». Тобто кожен, хто 
завітав на виставку, навіть не 
маючи домашнього улюбленця, 
міг сповна розслабитися і насо-
лодитися позитивною енергією, 
яку віддають маленькі й великі 
чотирилапі улюбленці. 

Ольга Городня
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 Про встановлення плати за землю та 
затвердження положення про встановлен-
ня плати за землю в м. Боярка та в адміні-
стративних межах Боярської міської ради

Керуючись ст. 34, 35, 26  Закону 
України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 21, 24 Закону України «Про 
оренду землі», Податковим кодексом 
України, Земельним кодексом України, 
та з метою збільшення податкових над-
ходжень до місцевого бюджету, – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВиРІШилА:
1. Встановити в м. Боярка та в адміні-

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

2. Затвердити положення про вста-
новлення плати за землю в м. Боярка та в 
адміністративних межах Боярської місь-
кої ради згідно з додатком 1 та відсотки 
від нормативної грошової оцінки землі 
для розрахунку розміру орендної плати 
за користування земельними ділянка-
ми в місті Боярка та в адміністративних 
межах Боярської міської ради, згідно з 
додатком 2.

3. Провести перегляд орендної пла-
ти за земельні ділянки комунальної влас-
ності територіальної громади м. Боярка, 
які передані в оренду, шляхом укладання 
додаткової угоди «Зміна умов договору 
оренди землі», в частині оплати в по-
рядку, встановленому чинним законо-
давством з метою приведення у відповід-
ність до вимог даного рішення.

4. Вважати таким, що втратило чин-
ність рішення Боярської міської ради від 
19.02.2015 р. № 56/2600 «Про встанов-
лення плати за землю та затвердження 
положення про встановлення плати за 
землю на території міста Боярка».

5. Дане рішення набирає чинності з 
01 січня 2017 року.

6. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на заступника місько-
го голови відповідно до розподілу функ-
ціональних обов’язків.
МІСЬКиЙ гОлОВА             О.О. ЗАРУБІН 

Додаток 1 
до рішення Боярської міської ради

від 29.09.2016 № 17/541
ПОлОЖеННЯ

Про встановлення плати за землю 
в м. Боярка та 

в адміністративних межах 
Боярської міської ради

1. Загальні положення.
Положення про встановлення пла-

ти за землю в м. Боярка та в адміністра-
тивних межах Боярської міської ради 
(далі – Положення) розроблено відпо-
відно до Податкового кодексу України 
та є обов’язковим до виконання юри-
дичними та фізичними особами.

Плата за землю – обов’язковий 
платіж у складі податку на майно, який 
справляється у формі земельного подат-
ку та орендної плати за земельні ділянки 
державної та комунальної власності. 

2. Платниками податку є:
• власники земельних ділянок, зе-

мельних часток (паїв);
• землекористувачі.

3. Платники орендної плати.
Платниками орендної плати є 

орендарі земельних ділянок. Підста-
вою для нарахування орендної плати 
за земельну ділянку є договір оренди 
(сервітуту) такої земельної ділянки, 
оформлений та зареєстрований відпо-
відно до законодавства.

4. Об’єктами оподаткування є:
• земельні ділянки, які перебувають у 

власності або користуванні;
• земельні частки (паї), які перебува-

ють у власності.
5. Базою оподаткування є нормативна 

грошова оцінка земельних ділянок з ураху-
ванням коефіцієнта індексації.

6. ставки земельного податку за зе-
мельні ділянки:

Встановити з 01.01.2017 р:
6.1. Ставку податку за земельні ділян-

ки сільськогосподарських угідь та земель 
загального користування у розмірі 1 від-
сотка від їх нормативної грошової оцінки;

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКлиКАННЯ

чергова 17 сесія
РІШеННЯ № 17/541

від 29 вересня 2016 року м. Боярка

6.2. податок за земельні ділянки, за-
йняті житловим фондом, автостоянками 
для зберігання автотранспортних засо-
бів громадян, які використовуються без 
отримання прибутку, у розмірі 2 відсо-
тків від їх нормативної грошової оцінки;

6.3. податок за земельні ділянки, за-
йняті дачно-будівельними та садівниць-
кими товариствами, садовими і дачними 
будинками фізичних осіб, у розмірі 2 
відсотків від їх нормативної грошової 
оцінки;

6.4. податок за земельні ділянки, що 
перебувають у приватній власності для 
комерційного використання, у розмірі 
5 відсотків від їх нормативної грошової 
оцінки;

6.5. ставку податку у розмірі 5 відсо-
тків від їх нормативної грошової оцінки 
за земельні ділянки, які перебувають у 
постійному користуванні суб’єктів гос-
подарювання (крім державної та кому-
нальної власності).

7. Пільги щодо сплати земельного по-
датку для фізичних осіб та юридичних осіб:

7.1. Від сплати податку звільняються фі-
зичні та юридичні особи, відповідно до ста-
тей 281 та 282 Податкового кодексу України:

• інваліди першої і другої групи;
• фізичні особи, які виховують трьох 

і більше дітей віком до 18 років;
• пенсіонери (за віком);
• ветерани війни та особи, на яких 

поширюється дія Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соці-
ального захисту»;

• фізичні особи, визнані законом 
особами, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи; 

• санаторно-курортні та оздоровчі 
заклади громадських організацій інвалі-
дів, реабілітаційні установи громадських 
організацій інвалідів;

• громадські організації інвалідів 
України, підприємства та організації, 
які засновані громадськими організаці-
ями інвалідів та спілками громадських 
організацій інвалідів і є їх повною 
власністю, де протягом попереднього 
календарного місяця кількість інвалі-
дів, які мають там основне місце робо-
ти, становить не менш як 50 відсотків 
середньооблікової чисельності штат-
них працівників облікового складу за 
умови, що фонд оплати праці таких 
інвалідів становить протягом звітного 
періоду не менш як 25 відсотків суми 
загальних витрат на оплату праці.

• бази олімпійської та паралімпій-
ської підготовки, перелік яких затвер-
джується Кабінетом Міністрів України;

• дошкільні та загальноосвітні на-
вчальні заклади незалежно від форми 
власності і джерел фінансування, за-
клади культури, науки, освіти, охорони 
здоров’я, соціального захисту, фізичної 
культури та спорту, які повністю утри-
муються за рахунок коштів державного 
або місцевих бюджетів.

Звільнення від сплати податку за 
земельні ділянки, передбачене для від-
повідної категорії фізичних осіб пунктом 
281.1 Податкового кодексу України, по-
ширюється на одну земельну ділянку за 
кожним видом використання у межах 
граничних норм.

8. Земельні ділянки, що не підлягають 
оподаткуванню земельним податком, визна-
чені ст. 283 Податкового кодексу України.

9. Орендна плата.
9.1. Підставою для нарахування 

орендної плати за земельну ділянку є до-
говір оренди такої земельної ділянки.

9.2. Платником орендної плати є 
орендар земельної ділянки.

9.3. Об’єктом оподаткування є зе-
мельна ділянка, надана в оренду.

9.4. Розмір та умови внесення оренд-
ної плати встановлюються у договорі 
оренди між орендодавцем (власником) і 
орендарем.

10. Податковий період для плати за 
землю.

10.1. Базовим податковим (звітним) 
періодом для плати за землю є календар-
ний рік.

10.2. Базовий податковий (звітний) 
рік починається 1 січня і закінчується 
31 грудня того ж року (для новостворе-
них підприємств та організацій, а також 
у зв’язку із набуттям права власності та/
або користування на нові земельні ділян-
ки може бути меншим 12 місяців).

Додаток 2 до рішення Боярської міської ради від 29.09.2016 № 17/541
ТАБлицЯ 1

Для розрахунку розміру орендної плати за користування земельними ділянками в місті Боярка та в адміні-
стративних межах Боярської міської ради встановлені наступні відсотки від нормативної грошової оцінки землі:

№ п/п цільове призначення земельної ділянки % від 
нормативної 
грошової 
оцінки землі

1. Землі сільськогосподарського призначення

1.1. Для ведення особистого селянського господарства 1

1.2. Для ведення підсобного сільського господарства 1

1.3. Для індивідуального садівництва 3

1.4. Для колективного садівництва 3

1.5. Для городництва 2

1.6. Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської про-
дукції

5

1.7. Для іншого сільськогосподарського призначення 4

2. Землі житлової та громадської забудови

2.1. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських буді-
вель і споруд (присадибна ділянка)

3

2.2. Для колективного житлового будівництва 3

2.3. Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 5

2.4. Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання 3

2.5. Для будівництва індивідуальних гаражів 5

2.6. Для колективного гаражного будівництва 5

2.7. Для іншої житлової забудови 4

3. Землі громадської забудови

3.1. Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та міс-
цевого самоврядування

3

3.2. Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 3

3.3. Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та со-
ціальної допомоги

3

3.4. Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних орга-
нізацій

3

3.5. Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвіт-
ницького обслуговування

3

3.6. Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій 
та органів

3

3.7. Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 7

3.8. Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та 
закладів громадського харчування

10

3.9. Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ 12

3.10. Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 10

3.11. Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки 3

3.12. Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуго-
вування

3

3.13. Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслугову-
вання

5

3.14. Для розміщення та постійної діяльності органів МНС 3

3.15. Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 5

4. Землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення

4.1. Для збереження та використання природних заповідників 3

4.2. Для збереження та використання національних природних парків 3

4.3. Для збереження та використання парків-пам’яток садово-паркового мистецтва 3

Продовження на стор. 6

ПОВІДОМлеННЯ
про оприлюднення проекту регуляторного 

акта – рішення виконавчого комітету Боярської 
міської ради «Про встановлення розміру плати 
за навчання по Боярській міській дитячій школі 
мистецтв на 2016-2017 навчальний рік».

Виконавчий комітет Боярської 
міської ради, відповідно до ст. 9 Закону 
України «Про засади державної регуля-
торної політики у сфері господарської ді-
яльності», з метою одержання зауважень 
і пропозицій фізичних та юридичних 
осіб, їх об’єднань, повідомляє про опри-
люднення проекту регуляторного акта – 
проекту рішення Боярської міської ради 
«Про встановлення розміру плати за 
навчання по Боярській міській дитячій 
школі мистецтв на 2016-2017 рік».

Стислий зміст регуляторного акта.
Регуляторний акт розроблений від-

повідно до Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні».

Спосіб оприлюднення регуляторно-
го акта – газета «Боярка-інформ».

Також з повним текстом проекту ре-
гуляторного акта можна ознайомитись 
безпосередньо у каб. 10 Боярської місь-
кої ради (м. Боярка, вул. Білогородська, 
13) щоденно з 08:00 до 17:00, тел.: 40-371. 
Пропозиції та зауваження до проекту ре-
гуляторного акта приймаються письмо-
во впродовж місяця з дня оприлюднення 
регуляторного акта за адресою: м. Бояр-
ка, вул. Білогородська, 13, каб. 10.

АНАлІЗ РегУлЯТОРНОгО ВПлиВУ
проекту рішення виконавчого коміте-

ту Боярської міської ради
«Про встановлення розміру плати за на-

вчання по Боярській міській дитячій школі 
мистецтв на 2016-2017 навчальний рік»

1. визначення проблеми, яку перед-
бачається розв’язати шляхом регулювання

На даний час, незважаючи на інфля-
ційні процеси та законодавче зростання 
мінімальної заробітної плати, повну 
відсутність бюджетного фінансування, 
рівень батьківської плати за навчання 
у Боярській міській дитячій школі мис-
тецтв залишається на рівні 2010 року.

Дана проблема не може бути вирі-
шена за допомогою ринкових механізмів, 
оскільки постановою Кабінету Міністрів 
України від 25.03.1997 р. № 260 визначе-
но, що розмір плати батьків за навчання 
у державних школах естетичного вихо-
вання дітей визначається один раз на рік 
дирекцією цього закладу за погодженням 
з органами місцевої виконавчої влади.

2. визначення цілей державного регу-
лювання

Основною метою запропонованого 
проекту рішення є:

• упорядкування батьківської плати 
за навчання у БМД школі мистецтв;

• залучення до навчання учнівського 
контингенту шляхом встановлення гнуч-
кої цінової політики, з метою більш широ-
кого охоплення естетичним вихованням;

• збереження та розширення кон-
тингенту учнів у БМД школі мистецтв;

• спрямування отриманих коштів на 
покращення матеріально-технічної бази 
та інші видатки школи.

3. Визначення та оцінка альтерна-
тивних способів досягнення встановле-
них цілей

Для забезпечення досягнення 
встановленої мети даним проектом ре-
гуляторного акта пропонується вста-
новлення чітко фіксованих розмірів 
батьківської плати за навчання у БМД 
школі мистецтв.

4. механізм та заходи, що пропону-
ються для розв’язання проблеми

Для розв’язання проблеми пропо-
нується прийняти рішення виконавчого 
комітету Боярської міської ради «Про 
встановлення розміру плати за навчання 
по Боярській міській дитячій школі мис-
тецтв на 2016-2017 навчальний рік».

Заходи, спрямовані на розв’язання 
проблеми:

• встановлення щомісячної батьків-
ської плати за навчання у БМД школі мис-
тецтв залежно від напрямків навчання;

• встановлення пільгових категорій 
дітей з повним та частковим звільнен-
ням від оплати за навчання;

• встановлення додаткових пільг 
щодо оплати за навчання у БМД школі 
мистецтв;

• збереження та розширення кон-

тингенту учнів у БМД школі мистецтв.
5. можливість досягнення визначених 

цілей у разі прийняття регуляторного акта
Цілі можуть бути досягнуті, оскіль-

ки проектом рішення чітко встановлена 
вартість навчання у БМД школі мис-
тецтв залежно від напрямків навчання, 
визначені пільгові категорії дітей з по-
вним та частковим звільненням від опла-
ти за навчання.

У разі прийняття регуляторного акта 
Боярською міською дитячою школою 
мистецтв будуть реалізовані повнова-
ження, надані:

• Законом України «Про освіту»;
• Законом України «Про позашкіль-

ну освіту»;
• Постановою Кабінету Міністрів 

України від 25.03.1997 р. № 260 «Про 
встановлення розміру плати за навчання 
у державних школах естетичного вихо-
вання дітей»;

• пп. 2 п. а) ст. 28 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні».

Негативного впливу від прийняття 
нового регуляторного акта не передба-
чається. Для впровадження вимог цього 
регуляторного акта не потрібно витрат з 
бюджету.

6. Очікувані результати від прийняття 
регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

Витрати або вигоди, які можуть 
виникнути внаслідок дії регуляторно-
го акта, не можуть бути кількісно ви-

значеними. На дію цього регулятор-
ного акта негативно можуть вплинути 
погіршення соціально-економічного 
становища населення. Кількість на-
даних послуг визначити заздалегідь 
неможливо.

7. строк дії регуляторного акта: 2016-
2017 н. р.

Термін дії запропонованого регу-
ляторного акта необмежений у зв’язку з 
можливістю внесення до нього змін, до-
повнень та його відміни у разі зміни чин-
ного законодавства, інших необхідних 
випадках.

8. Показники результативності регу-
ляторного акта

Відстеження результативності дії за-
значеного регуляторного акта передба-
чається за наступними критеріями:

1. Кількість дітей, які навчаються у 
БМД школі мистецтв.

2. Кількість дітей, які повністю/
частково звільнені від оплати за навчан-
ня у БМД школі мистецтв.

3. Надходження коштів від плати за 
навчання.

9. Заходи, за допомогою яких буде 
здійснюватися відстеження результатив-
ності регуляторного акта

Відстеження результатів акта буде 
здійснюватись шляхом використання 
статистичних даних за підсумками на-
вчального року.
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4.4. Для збереження та використання пам’яток природи 3

5. Землі оздоровчого призначення

5.1. Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів 5

5.2. Для інших оздоровчих цілей 5

6. Землі рекреаційного призначення

6.1. Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення 5

6.2. Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту 5

7. Землі історико-культурного призначення

7.1. Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 3

7.2. Для розміщення та обслуговування музейних закладів 3

7.3. Для іншого історико-культурного призначення 3

8. Землі лісогосподарського призначення

8.1. Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 5

8.2. Для іншого лісогосподарського призначення 5

9. Землі водного фонду

9.1. Для експлуатації та догляду за водними об’єктами 4

9.2. Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами 6

9.3. Для експлуатації та догляду за смугами відведення 6

9.4. Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськи-
ми спорудами і каналами

4

9.5. Для рибогосподарських потреб 7

9.6. Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних 
цілей

5

9.7. Для проведення науково-дослідних робіт 3

9.8. Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних 
споруд

5

9.9. Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих 
закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

5

10. Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого при-
значення

10.1. Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 
та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами

10

10.2. Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 
та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

10

10.3. Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 
та споруд будівельних організацій та підприємств

10

10.4. Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 
та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, по-
стачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

10

11. Землі транспорту

11.1. Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту 5

11.2. Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту 
та дорожнього господарства

5

11.3. Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту 5

11.7. Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту 5

12. Землі зв’язку 5

12.1. Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій 5

12.2. Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку 5

12.3. Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку 5

12.4. Для розміщення та постійної діяльності Державної служби спеціального 
зв’язку та захисту інформації України

5

13. Землі енергетики

13.1. Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і спо-
руд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій

5

13.2. Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і спо-
руд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

5

14. Землі оборони

14.1. Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил України 3

14.2. Для розміщення та постійної діяльності внутрішніх військ МВС 3

14.3. Для розміщення та постійної діяльності Служби безпеки України 3

14.4. Для розміщення та постійної діяльності Державної спеціальної служби тран-
спорту

3

14.5. Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки України 3

14.6. Для розміщення та постійної діяльності інших, створених відповідно до за-
конів України, військових формувань

3

18. Землі загального користування (землі будь-якої категорії, які використову-
ються як майдани, вулиці, проїзди, шляхи, громадські пасовища, сіножаті, 
набережні, пляжі, парки, зелені зони, сквери, бульвари, водні об’єкти за-
гального користування, а також інші землі, якщо рішенням відповідного 
органу державної влади чи місцевого самоврядування їх віднесено до земель 
загального користування)

4

19. Тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності, в яких 
здійснюється роздрібна торгівля продуктами харчування, промисловими, 
господарчими товарами та торгівля підакцизними товарами

12

№ п/п цільове призначення земельної ділянки % від 
нормативної 
грошової 
оцінки землі

Продовження зі стор. 5 ПОВІДОМлеННЯ
про оприлюднення проек-

ту регуляторного акта-рішення 
Боярської міської ради «Про за-
твердження Порядку приєднання 
об’єктів до систем централізова-
ного водопостачання та водовідве-
дення комунальної власності тери-
торіальної громади міста Боярка» 

Вигоди Витрати

Сфера інтересів органу місцевого самоврядування
Врегулювання відносин, які виникають у процесі приєднан-

ня закінчених будівництвом, реконструйованих, технічно пере-
оснащених об’єктів до водопровідних та каналізаційних мереж 
між виробниками, власниками водопровідних та каналізаційних 
мереж та замовниками

Додаткових витрат не пе-
редбачається

Сфера інтересів суб’єктів господарювання
Створення умов для підвищення ефективності діяльності 

суб’єктів господарювання.
Визначення єдиної процедури приєднання до водопровід-

них та каналізаційних мереж

Додаткових витрат не пе-
редбачається

Сфера інтересів територіальної громади
Надання якісних послуг споживачам.
Забезпечення захисту прав та інтересів споживачів питної води

Додаткових витрат не пе-
редбачається

Виконавчий комітет Боярської 
міської ради, відповідно до ст. 9 Закону 
України «Про засади державної регуля-
торної політики у сфері господарської 
діяльності», з метою одержання заува-
жень і пропозицій фізичних та юридич-
них осіб, їх об’єднань, повідомляє про 
оприлюднення проекту регуляторного 
акта – рішення Боярської міської ради 
«Про затвердження Порядку приєднан-
ня об’єктів до систем централізованого 
водопостачання та водовідведення ко-
мунальної власності територіальної гро-
мади міста Боярка». 

Стислий зміст регуляторного акта
Регуляторний акт розроблений від-

повідно 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 поста-
новою Кабінету Міністрів України від 
11.03.2004 р. № 308.

Строк дії регуляторного акта необме-
жений, з можливістю внесення до нього 
змін та його відміни у разі зміни чинного 
законодавства та з інших причин.

Спосіб оприлюднення регуляторно-
го акта – газета «Боярка -інформ». 

Також з текстом проекту регулятор-
ного акта можна ознайомитись на сайті 
Боярської міської ради: www.boyarka-
inform.com. 

Пропозиції та зауваження до про-
екту регуляторного акта приймаються 
письмово впродовж місяця з дня опри-
люднення регуляторного акта за адре-
сою: м. Боярка, вул. Білогородська, 13, 
каб. 9 або за тел.: (04598) 40-650.

АНАлІЗ
регуляторного впливу до проекту рі-

шення Боярської міської ради «Про затвер-
дження Порядку приєднання об’єктів до 
систем централізованого водопостачання 
та водовідведення комунальної власності 
територіальної громади міста Боярка» 

Аналіз проблеми, яку пропонується 
розв’язати шляхом державного регулю-
вання.

Основною діяльністю КП «Боярка-
Водоканал» є виробництво та надання 
послуг з водопостачання та водовідве-
дення населенню та іншим споживачам 
м. Боярка.

На сьогодні є неврегульованими від-
носини, які виникають між власниками 
водопровідних і каналізаційних мереж 
та юридичними або фізичними особами 
(замовниками) у процесі приєднання до 
водопровідних та каналізаційних мереж 
закінчених будівництвом, реконструйо-
ваних, реставрованих, технічно-пере-
оснащених або капітально відремонто-
ваних об’єктів.

Враховуючи вищезазначене, кому-
нальним підприємством «Боярка-водо-
канал» розроблено Порядок приєднання 
об’єктів до систем централізованого во-

допостачання та водовідведення кому-
нальної власності територіальної грома-
ди міста Боярка.

2. Цілі державного регулювання:
• виконання Закону України «Про 

житлово-комунальні послуги»;
• приведення Порядку приєднан-

ня об’єктів до систем централізовано-
го водопостачання та водовідведення 
комунальної власності територіальної 
громади міста Боярка, до вимог діючого 
законодавства;

• запровадження ефективного ме-
ханізму, завдяки якому КП «Боярка-
Водоканал» буде в змозі виконувати 
обов’язки щодо безперебійної подачі та 
використання води.

3. механізм та заходи, що пропону-
ються для розв’язання проблеми.

Проектом рішення пропонується за-
твердити «Порядок приєднання об’єктів 
до систем централізованого водопоста-
чання та водовідведення комунальної 
власності територіальної громади міста 
Боярка», який визначить процедуру при-
єднання до водопровідних та каналіза-
ційних мереж закінчених будівництвом, 
реконструйованих, технічно переосна-
щених об’єктів, врегулює відносини між 
виробником, власником водопровідних 
та каналізаційних мереж і замовником 
та визначать їх взаємну відповідальність.

4. можливість досягнення цілей у разі 
прийняття регуляторного акта.

У разі прийняття регуляторного 
акта будуть реалізовані повноваження, 
надані Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та Законом 
України «Про житлово-комунальні по-
слуги», врегульовані відносини, які ви-
никають між виробниками, власниками 
водопровідних і каналізаційних мереж 
та юридичними або фізичними особами 
(замовниками), у процесі приєднання за-
кінчених будівництвом, реконструйова-
них, технічно переоснащених об’єктів до 
водопровідних та каналізаційних мереж.

Впровадження такого рішення не 
потребує додаткових витрат з місцевого 
бюджету.

5. Очікувані результати від прийняття 
регуляторного акта. 

Аналіз вигод та витрат
Очікуваним результатом прийняття 

регуляторного акта є виконання вимог 
Закону України «Про державне регулю-
вання у сфері комунальних послуг».

У результаті прийняття регулятор-
ного акта негативних наслідків не очіку-
ється.

Аналіз таблиці вигод та витрат дає 
можливість зробити висновок про необ-
хідність впровадження регуляторного акта.

Виконання вимог регуляторного 
акта не призводить до виникнення до-
даткових витрат з боку органу місцевого 
самоврядування, суб’єктів господарю-
вання та громадян.

6. Обґрунтування терміну дії регуля-
торного акта

З моменту набрання чинності рі-
шення міської ради, строк його дії необ-
межений.

Повторне відстеження результатив-
ності буде здійснюватись через рік після 
набрання ним чинності шляхом порів-
няння показників базового та повтор-
ного відстеження, періодичне – раз на 
кожні три роки, починаючи з дня закін-
чення заходів з повторного відстеження 
результативності цього акта.

Проект
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

VІI СКлиКАННЯ
чергова ___ сесія

РІШеННЯ № ___/___
від ___ ______ 2016 року      м. Боярка 

Про затвердження Порядку при-
єднання об’єктів до систем центра-
лізованого водопостачання та водо-
відведення комунальної власності 
територіальної громади міста Боярка 

Керуючись ст. 144 Кон-
ституції України, Законами 
України «Про місцеве само-
врядування в Україні», «Про 
засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської 
діяльності», «Про забезпечен-
ня санітарного та епідемічно-
го благополуччя населення», 
«Про питну воду та питне во-
допостачання», «Про охорону 

навколишнього природного 
середовища», «Про охорону 
праці», «Про житлово-кому-
нальні послуги», з метою удо-
сконалення правових та еко-
номічних засад діяльності у 
сфері користування системами 
централізованого водопоста-
чання та водовідведення в місті 
Боярка, – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВиРІШилА:
1. Затвердити Порядок приєд-

нання об’єктів до систем централі-
зованого водопостачання та водо-
відведення комунальної власності 
територіальної громади міста Бо-
ярка. 

2. Контроль за виконанням да-
ного рішення покласти на заступ-
ника міського голови за відповід-
ним напрямком.

МІСЬКиЙ гОлОВА                        О.О. ЗАРУБІН

ОФІцІЙНО
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Про внесення змін до рішен-
ня чергової 3 сесії Боярської 
міської  ради VII скликання від 
22.12.2015 року № 3/18 

«Про затвердження міського 
бюджету на 2016 рік»

Керуючись пп. 23 п. 1 ст. 26 
Закону України «Про місце-
ве самоврядування в Укра-
їні», Бюджетним кодексом 
України, рішенням Боярської 
міської ради VII скликання 
від 22.12.2015 р. № 3/18 «Про 
затвердження міського бю-
джету на 2016 рік», згідно з 
офіційним висновком відділу 
фінансів, економічного роз-
витку та торгівлі про переви-
конання доходної частини 
загального фонду бюджету 
міста за підсумками 8 місяців 
від 02.09.2016 р. № 01-07/145, 
в якому зафіксована сума 
перевиконання в розмірі                           
3 600 095,95 грн., для забезпе-
чення фінансування першо-
чергових видатків бюджету, –
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВиРІШилА: 

ЗАгАлЬНиЙ ФОНД
1. Збільшити план надход-

жень загального фонду міського 
бюджету за рахунок переви-
конання доходної частини за-
гального фонду за підсумками 
8 місяців 2016 року на суму 3 
590 095,00 грн., а саме: по КдК 
11020200—305917,00 грн., 
18010500—1008288,00 грн., 
18010600—428691,00 грн., 
18050300-514068,00 грн., 
18050400—1260890,00 грн., 
22012500 —72241,00 грн.

2. Збільшити видатки загаль-
ного фонду міського бюджету:

2.1. За рахунок перевико-
нання доходної частини за-
гального фонду за підсумками 
8 місяців 2016 року на суму                        
3 590 095,00 грн., а саме: 

по КФК 100203 КЕКв 2610 
збільшити асигнування на                 
1 096 000,00 грн. (поточні транс-
ферти КП «БГВУЖКГ» на при-
дбання світильників зовніш-
нього освітлення)

по КФК 100203 КЕКв 2610 
збільшити асигнування на                 
200 000,00 грн. (поточні транс-
ферти КП «БГВУЖКГ» на 
оренду транспортного засобу 
(КАМАЗ) з водієм)

по КФК 100103 КЕКв 2610 
збільшити асигнування на              
700 000,00 грн. (дотація КП 
«Боярка-Водоканал» на оплату 
електроенергії)

по КФК 100103 КЕКв 2610 
збільшити асигнування на                                                                          
8 500,00 грн. (дотація КП «БОК» 
на придбання бензопил – 2 шт., 
шин – 2 шт., ланцюгів – 4 шт.)

по КФК 010116 КЕКв 2111 
збільшити асигнування на                        
1 560 595,00 грн. (на заробіт-
ну плату виконкому у зв’язку 
з початком роботи новоство-
рених відділів та створених 
раніше)

по КФК 010116 КЕКв 2210 
збільшити асигнування на                 
20 000,00 грн. (придбання папе-
ру А4) 

по КФК 110502 КЕКв 2210 
збільшити асигнування на                   
5 000,00 грн. (придбання това-
рів згідно з програмою розвит-
ку культури на 2016 рік)

2.2. Внести зміни до функці-
ональної та економічної струк-
тури видатків загального фонду 
міського бюджету в межах пла-
нових асигнувань, а саме:

по КФК 250404 КЕКв 2210 
зменшити асигнування на                   
20 000,00 грн. (програма «За-
хисту тварин»)

по КФК 100203 КЕКв 2610 
збільшити асигнування на                 
20 000,00 грн. (поточні транс-
ферти КП «БГВУЖКГ» по про-
грамі «Захисту Тварин»)

2.3. Внести зміни до функціо-
нальної та економічної структури 
видатків загального фонду за ра-
хунок коштів субвенції в межах 
планових асигнувань, а саме:

по КФК 070101
по КЕКв 2120 зменшити 

асигнування на 1 215 224,00 грн. 
по КЕКв 2250 зменшити 

асигнування на 11 000,00 грн.
по КЕКв 2111 збільшити 

асигнування на 664 152,00 грн.
по КЕКв 2210 збільшити 

асигнування на 134 288,00 грн.
по КЕКв 2220 збільшити 

асигнування на 2 500,00 грн.
по КЕКв 2230 збільшити 

асигнування на 74 000,00 грн.
по КЕКв 2240 збільшити 

асигнування на 5 000,00 грн.
по КЕКв 2272 збільшити 

асигнування на 4 500,00 грн.
по КЕКв 2273 збільшити 

асигнування на 38 000,00 грн.
по КЕКв 2274 збільшити 

асигнування на 303 784,00 грн.
по КФК 110204
по КЕКв 2120 зменшити 

асигнування на 66 000,00 грн. 
по КЕКв 2275 зменшити 

асигнування на 73 000,00 грн. 
по КЕКв 2210 збільшити 

асигнування на 9 000,00 грн. 
по КЕКв 2240 збільшити 

асигнування на 130 000,00 грн. 
3. Визначити розпоряд-

ником коштів загального 
фонду міського бюджету по                           
КФК 100203 КЕКв 2610 в сумі 
70 000,00 грн. КП «Міська риту-
альна служба» (на кронування 
дерев на території кладовища 
в м. Боярка), виділених рані-
ше як поточні трансферти  КП 
«БГВУЖКГ».   

СПецІАлЬНиЙ ФОНД 
4. Відмінити п. 5, 6, 7 рішен-

ня сесії Боярської міської ради 
від 18.08.2016 р. № 16/475.

5. Внести зміни до функціо-
нальної та економічної структу-
ри видатків спеціального фонду 
міського бюджету (бюджет роз-
витку) в межах планових асиг-
нувань, а саме:

по КФК 150101 КЕКв 3142 
зменшити асигнування на                 
560 203,00 грн. (капітальні ви-
датки на виготовлення проектів 
реконструкції об’єктів на тери-
торії міста)

по КФК 100201 КЕКв 3210 
зменшити асигнування на                  
1 170 000,00 грн. (капітальні 
трансферти КП «БГВУЖКГ» на 
утримання тепломереж міста)

по КФК 180409 КЕКв 3210 
зменшити асигнування на                
78 000,00 грн. (капітальні транс-
ферти КП «БГВУЖКГ» попов-
нення статутного фонду)

по КФК 100203 КЕКв 3210 
зменшити асигнування на             
1 600 000,00 грн. (капітальні 
трансферти КП «БГВУЖКГ» 
на придбання електротоварів 
(ліхтарів) для вуличного освіт-
лення)

по КФК 100203 КЕКв 3210 
збільшити асигнування на               
101 000,00 грн. капітальні транс-
ферти КП «БГВУЖКГ» (дофі-
нансування на встановлення 
світлофорних об’єктів)

по КФК 100202 КЕКв 3210 
збільшити асигнування на               
1 200 000,00 грн. (капітальні 
трансферти КП «Боярка-Водо-
канал» на придбання спецтран-
спорту) 

по КФК 100202 КЕКв 3210 
збільшити асигнування на               
300 000,00 грн. (капітальні ви-
датки КП «Боярка-Водоканал» 
на виготовлення проектної до-
кументації та капітальний ре-
монт щодо встановлення при-
точно-витяжної вентиляції всіх 
КНС міста)  

по КФК 100400 КЕКв 3210 
збільшити асигнування на             
239 821,00 грн. (капітальні 
трансферти КП «БОК» на капі-
тальний ремонт чоловічого від-
ділення)

по КФК 110502 КЕКв 3110 
збільшити асигнування на                
15 000,00 грн. (придбання това-
рів згідно з програмою розвитку 
культури на 2016 рік)

по КФК 250380 КЕКв 3220 
збільшити асигнування на               
149 994,00 грн.

(Співфінансування КОДА 
капітального ремонту дороги 
по вул. Садовій у м. Боярка Ки-
єво-Святошинського району 
Київської області»)

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКлиКАННЯ

чергова 17 сесія
РІШеННЯ № 17/540

від 29 вересня 2016 року  м. Боярка

по КФК 250380 КЕКв 3220 
збільшити асигнування на              
149 693,00 грн.

(Співфінансування КОДА 
капітального ремонту тротуару 
по вул. Садовій в м. Боярка Ки-
єво-Святошинського району 
Київської області)

по КФК 250380  КЕКв 3220 
збільшити асигнування на              
318 666,00 грн.

(Співфінансування КОДА 
капітального ремонту будівлі 
ДНЗ «Іскорка»)

по КФК 010116 КЕКв 3132 
збільшити асигнування на               
270 000,00 грн. (капітальний 
ремонт приміщення за адресою 
Грушевського, 39) 

по КФК 070101 КЕКв 3132 
збільшити асигнування на           
53 481,00 грн. (капітальний ре-
монт приміщення ДНЗ «Беріз-
ка» (заміна дверей)

по КФК 150101 КЕКв 3210 
збільшити асигнування на                                                             
63 998,00 грн. (капітальні транс-
ферти КП «Міська ритуальна 
служба» на виготовлення та 
встановлення воріт на кладови-
щі – 34 000,00 грн., встановлення 
вхідної групи – 29 998,00 грн.) 

по КФК 100102 КЕКв 3210 
збільшити асигнування на               
546 550,00 грн. (капітальні 
трансферти КП «БГВУЖКГ» на 
капітальний ремонт покрівлі за 
адресою: вул. Незалежності, 10).

6. Перенаправити:
Кошти субвенції районного 

бюджету в сумі 1 340 600,00 грн., 
виділені раніше як капітальні 
трансферти КП «БГВУЖКГ» 
по КФК 150101 КЕКв 3210 
на будівництво спортивно-
го майданчика за адресою: 
вул. Лінійна, 28, на капітальні 
трансферти КП «БГВУЖКГ» 
на реконструкцію спортивного 
майданчика за адресою вул. Лі-
нійна, 28.  

 Кошти в сумі 20 000,00 грн., 
виділені раніше як капітальні 
трансферти КП «БГВУЖКГ» 
по КФК 150101 КЕКв 3210 на 
розробку проектної докумен-
тації щодо будівництва спор-
тивного майданчика за адре-
сою: вул. Білогородська, 17 та 
19-а, на капітальні трансферти 
КП «БГВУЖКГ» на розробку 
проектної документації щодо 
реконструкції спортивного 
майданчика за адресою: вул. Бі-
логородська, 17 та 19-а.  

Кошти в сумі 344 000,00 грн., 
виділені раніше як капітальні 
трансферти КП «БГВУЖКГ» по 
КФК 100203 КЕКв 3210 на пе-
реобладнання автомобіля КДМ 
КАМАЗ 65115 на МДКЗ 19/46 
КАМАЗ 65115 – 280 000,00 грн. 
та виготовлення кошторисної 
документації і отримання екс-
пертних звітів з капітального 
ремонту доріг та тротуарів у         
м. Боярка – 64 000,00 грн., на 
придбання з монтажем зовніш-
нього освітлення пішохідних 
переходів.

Кошти в сумі 91 450,00 грн., 
виділені раніше як капітальні 
трансферти КП «БГВУЖКГ» 
по КФК 100102 КЕКв 3210 (за-
ощаджені після проведення 
капремонтів покрівель за адре-
сами: вул. Білогородська, 25, 27, 
41, вул. Гоголя, 78, вул. Є. Ко-
новальця (Ворошилова), 26), на 
капітальний ремонт покрівлі за 
адресою: вул. Незалежності, 10.

Кошти в сумі 50 000,00 грн., 
виділені раніше як поточні 
трансферти КП «БГВУЖКГ» 
на придбання урн для сміття, 
на виготовлення з придбанням 
урн. 

7. Внести відповідні зміни 
до додатків 1, 3, 5, 6, 7 «Рішення 
про затвердження міського бю-
джету на 2016 рік».

8. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на 
першого заступника міського 
голови Шульгу В. В. та профіль-
ну депутатську комісію з питань 
реалізації державної регулятор-
ної політики у сфері господар-
ської діяльності, фінансів, бю-
джету, соціально-економічного 
розвитку.

МІСЬКиЙ гОлОВА             О.О. ЗАРУБІН

У комунальній власності 
територіальної громади міста 
нині перебуває 9 гуртожитків 
різного статусу. Вони знахо-
дяться за адресами: 
вул. А. Пастернака, 68 – 
на 30 ліжкомісць; 
вул. А. Пастернака, 72 – 
сімейний на 10 кімнат; 
вул. І. Мазепи (Щорса), 27 – 
сімейний на 10 кімнат; 
вул. І. Мазепи (Щорса), 24-а – 
сімейний на 10 кімнат; 
вул. І. Мазепи (Щорса), 26-а – 
сімейний на 10 кімнат; 
вул. Жуковського – 
сімейний на 6 кімнат; 
вул. Жуковського, 3 – 
сімейний на 44 кімнати;
вул. Франка, 104 – 
сімейний на 53 кімнати. 

Дев’ятий і найбільший із 
них – чоловічий – знаходить-
ся по вул. Молодіжній, 12/2. У 
вересні минулого року відбув-
ся перегляд тарифів на про-
живання у цьому гуртожитку. 
Збільшення квартирної плати 
викликало невдоволення з боку 
мешканців. За період діяльності 
Боярської міської ради шостого, 
сьомого скликань неодноразо-
во порушувалось питання про 
тарифи у зверненнях громадян, 
які проживають на 4 поверсі (сі-
мейний гуртожиток) з подаль-
шим розглядом на засіданнях 
депутатських комісій.

Міський голова Олександр 
Зарубін поставив завдання ро-
зібратися з цим питанням та 
майном, яке є комунальною 
власністю територіальної гро-
мади міста, адже досить часто 
виникала потреба надати пра-
цівникам комунальної сфери 
тимчасове житло і не завжди 
була для цього можливість. 

Це стало приводом для ство-
рення тимчасової контрольної 
комісії у складі депутатів Бояр-
ської міської ради: Зоя Виборна 
(голова), Валентин Васькевич 
(секретар), Олександр Борець-
кий, Любов Лавріненко, Олек-
сандр Петров, Ольга Романчен-
ко та Олександр Рябич (члени 
комісії).

Відбулось вже 9 засідань 
тимчасової контрольної комісії 
Боярської міської ради, створе-
ної з метою вивчення діяльності 
гуртожитку по вул. Молодіжній, 
12/2, який знаходиться в кому-
нальній власності територіаль-
ної громади міста і його балан-
соутримувачем є КП «Боярське 
ГВУЖКГ». 

Вже після перших засідань 
членам комісії стало зрозуміло, 
що перед ними поставлено непро-
сте завдання. «Наша мета – ви-
вчити діяльність гуртожитку, ви-
явити недоліки, а також внести 
пропозиції щодо удосконалення 
роботи гуртожитку, – наголосила 
голова комісії Зоя Виборна під час 
чергового засідання комісії. – До-
велося дуже глибоко зануритись у 
деталі роботи гуртожитку, особ-
ливо у господарсько-фінансову 
частину. На щастя, до складу ко-
місії увійшли фахівці з різних га-
лузей, тож результати нашої робо-
ти будуть корисні», – переконана 
Зоя Анатоліївна.

Гуртожиток по вул. Моло-
діжній – це будівля на чотири 
поверхи. З першого по третій 
поверх розташовані кімнати з 
ліжкомісцями. Четвертому по-
верху було надано статус сімей-

ного гуртожитку, де нині про-
живають родини.

Під час перевірки було вияв-
лено чимало порушень та поми-
лок, які впливають на нормаль-
ну роботу гуртожитку. Згідно з 
технічною документацію, 1-3 
поверхи розраховано на 150 ліж-
комісць, а проживає – 61 особа. 

За інформацією членів тим-
часової контрольної комісії, за 
час існування гуртожитку від-
бувались перебудови та рекон-
струкції приміщень, але факти 
перебудови не проведено в БТІ, 
реальний стан будівлі та його 
використання не співпадає з 
технічною документацією.

Фактична кількість меш-
канців – величина змінна: той 
заселився, той – виселився. 
Система обліку мешканців, на-
рахування та отримання плати 
за користування житлом дуже 
недосконала і викликає чимало 
запитань з боку членів комісії. 

На четвертому поверсі (сі-
мейний гуртожиток) проживає 
фіксована кількість жильців, 
які сплачують квартплату з 
розрахунку за 1 кв. м житлової 
площі плюс комунальні послу-
ги (газ, вода, водовідведення, 
електроенергія, вивіз сміття, 
опалення). «Нам не все зрозу-
міло у питанні щодо складових 
тарифу, – додає член комісії 
Олександр Борецький. – Як де-
путат по округу, де знаходиться 
цей гуртожиток, я хочу знати не 
тільки про складові тарифу, а і 
про якість надання послуг».

«Під час роботи ми аналі-
зували технічну документацію, 
відомість про нарахування і 
оплату за проживання в гурто-
житку, список проживаючих 
та багато інших документів, 
які регламентують роботу гур-
тожитку, – говорить Зоя Вибор-
на. – Перевірялися нарахування 
та надходження, а також щільність 
заселення та рентабельність усьо-
го гуртожитку. Було виявлено, 
що деякі кімнати стоять незасе-
лені (на 3 поверсі: 5 вільних кім-
нат, на 2 поверсі: 2 вільні кімна-
ти), деякі заселені піднаймачем, 
кімната 4-12 зайнята меблями 
без мешканців, у деяких замість 
трьох мешканців, мешкає один, 
здійснюючи оплату 501 грн. 99 
коп. за одне ліжкомісце і т. п. ». 

«Слід зауважити, що за час 
роботи комісії відбулися позитивні 
зміни в роботі гуртожитку, – до-
лучається до розмови член комі-
сії Любов Лавріненко. – Адже за 
липень було погашено близько 
150 000 грн. заборгованості, що 
утворилась за кілька років. Та-
кож ми звернули увагу на те, 
що Правила внутрішнього роз-
порядку по гуртожитку є, але 
вони втратили чинність. Сут-
тєве зауваження – правила ма-
ють затверджуватися власником 
гуртожитку – Боярською міською 
радою, а вони – затверджені ди-
ректором КП «БГВУЖКГ». До 
речі, санітарний паспорт будівлі 
дає дозвіл на заселення 198 осіб, 
але з грудня 2015 року не про-
довжений. При розумній орга-
нізації роботи гуртожитку він 
може стати рентабельним і при-
носити прибуток місту».

За словами членів комісії, 
після завершення її роботи на 
розгляд ради буде подано звіт 
про роботу комісії та пропозиції 
щодо покращення роботи гурто-
житку по вул. Молодіжній, 12/2.  

ДеПУТАТСЬКА РОБОТА

гУРТОЖиТОК: ПиТАНЬ БІлЬШе, 
НІЖ ВІДПОВІДеЙ
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Виконавчий комітет Бояр-
ської міської ради, відповідно 
до ст. 9 Закону України «Про 
засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської 
діяльності», з метою одержан-
ня зауважень і пропозицій фі-
зичних та юридичних осіб, їх 
об’єднань, повідомляє про 
оприлюднення проекту регуля-
торного акта – рішення Бояр-
ської міської ради «Про затвер-
дження Правил користування 
та Правил технічної експлуата-
ції систем централізованого во-
допостачання та водовідведен-
ня у м. Боярка».

Стислий зміст регуляторного акта.
Регуляторний акт розроб-

лений відповідно до вимог За-
конів України «Про засади дер-
жавної регуляторної політики 
у сфері господарської діяль-
ності», «Про місцеве самовря-
дування в Україні», Методики 
проведення аналізу впливу ре-
гуляторного 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 за-
конодавства та з інших причин.

Спосіб оприлюднення 
регуляторного акта – газета 
«Боярка інформ». 

Також з текстом проекту ре-
гуляторного акта можна озна-
йомитись на сайті Боярської 
міської ради: www.boyarka-
inform.com. 

Пропозиції та зауваження 
до проекту регуляторного акта 
приймаються письмово впро-
довж місяця з дня оприлюд-
нення регуляторного акта за 
адресою: м. Боярка, вул. Біло-
городська, 13, каб. 9 або за тел.: 
(04598) 40-650.

АНАлІЗ
регуляторного впливу до про-

екту рішення Боярської міської 
ради «Про затвердження Правил 
користування та Правил техніч-
ної експлуатації систем центра-
лізованого водопостачання та 
водовідведення у м. Боярка».

1. визначення проблеми, яку 
передбачається розв’язати шля-
хом державного регулювання.

Проект регуляторного акта 
розроблено з метою удоскона-
лення правових та економічних 
засад діяльності у сфері корис-
тування системами централізо-
ваного водопостачання та водо-
відведення в місті Боярка.

Завданням проекту рішення 
Боярської міської ради є ство-
рення правових умов для ефек-
тивного сталого функціонуван-
ня суб’єктів господарювання, 

які здійснюють діяльність у 
сфері централізованого водо-
постачання та водовідведення 
у місті Боярка, що в свою чер-
гу гарантуватиме забезпечен-
ня потреб споживачів у питній 
воді та послугах з водовідве-
дення належної якості, надійне 
функціонування систем водо-
постачання та водовідведення.

Серед основних завдань є 
удосконалення базової термі-
нології, забезпечення вико-
нання зобов’язань та реалізації 
прав учасників правовідносин 
у сфері централізованого водо-
постачання та водовідведення, 
реалізація принципів держав-
ної політики щодо додержання 
єдиних правил, норм і стандар-
тів усіма суб’єктами відносин 
у сфері питної води та питного 
водопостачання, невідворот-
ності відповідальності у разі по-
рушення законодавства у сфері 
питного водопостачання.

Необхідність прийняття 
регуляторного акта зумовле-
на неврегульованістю питань, 
пов’язаних із встановленням 
і виконанням договірних від-
носин у сфері надання послуг 
з водопостачання та водовідве-
дення.

На сьогоднішній день збіль-
шилася кількість випадків 
самовільного, безоблікового 
водоспоживання та водовід-
ведення, нераціонального ви-
користання питної води, руй-
нування мереж і споруд систем 
комунального водопостачан-
ня та каналізації міста Боярка, 
саме тому виникла нагальна не-
обхідність рекомендувати Бо-
ярській міській раді прийняти 
рішення, яким визначити захо-
ди для попередження таких ви-
падків, усунення їхніх наслідків 
та відповідальність за порушен-
ня законодавства у сфері цен-
тралізованого водопостачання 
та водовідведення.

2. Цілі державного регулю-
вання.

Основною ціллю даного ре-
гуляторного акта є створення 
системного правового регулю-
вання у сфері централізованого 
питного водопостачання та во-
довідведення – одній з найваж-
ливіших для суспільства сфер, 
вдосконалення взаємовідносин 
виробників питної води, спо-
живачів під час надання послуг 
з постачання питної води та во-
довідведення.

Також за мету ставиться 
створення умов для покращен-
ня забезпечення населення                                                                          
м. Боярка питною водою нор-
мативної якості в межах науко-
во обґрунтованих нормативів 
питного водопостачання, охо-
рона джерел питного водопос-
тачання, підвищення ефектив-
ності функціонування систем 
водопостачання та водовідве-
дення в м. Боярка.

Для досягнення мети про-
екту рішення Боярської міської 
ради передбачається розв’язати 
накопичені проблеми шля-

хом приведення зон санітарної 
охорони та санітарно-захисних 
смуг до нормативних вимог, за-
безпечення дотримання їх ре-
жимів; удосконалення норма-
тивно-правового забезпечення 
у сфері водопостачання та во-
довідведення; забезпечення на-
лежного нормативно-правово-
го підґрунтя для реалізації прав 
споживачів для раціонального 
користування питною водою; 
усунення недоліків та проблем-
них питань, між виробниками 
послуг та споживачами, що 

виникають, через відсутність 
встановлених загальноприй-
нятих підходів у сфері центра-
лізованого водопостачання та 
водовідведення; уникнення 
аварійних та екологічно небез-
печних ситуацій.

3. визначення та оцінка аль-
тернативних способів досягнен-
ня визначених цілей.

Проект регуляторного 
акта передбачає комплексне 
розв’язання зазначених проб-
лем та досягнення визначених 
цілей з урахуванням вимог Кон-
ституції України, законів, під-
законних нормативно-право-
вих актів, які є базовими у сфері 
централізованого водопоста-
чання та водовідведення. Вихо-
дячи з цих вимог, максимально 
взято до уваги та інтегровано всі 
наявні альтернативні пропози-
ції з порушених питань.

4. механізми та заходи, що 
пропонуються для розв’язання 
проблеми.

Проект регуляторного акта 
визначає базову термінологію, 
сферу його дії, систему законо-
давства у даній сфері, суб’єкти 
та об’єкти правовідносин, 
основні напрями розвитку сис-
тем централізованого питного 
водопостачання та водовідве-
дення у місті Боярка.

Визначаються права та 
обов’язки споживачів та вироб-
ників послуг з централізованого 
питного водопостачання та во-
довідведення, врегульовуються 
і питання відповідальності за 
порушення вимог законодав-
ства у сфері централізованого 
питного водопостачання та во-
довідведення.

Приділяється увага питанню 
відповідальності за самовільне 
приєднання до систем центра-

лізованого комунального водо-
постачання та водовідведення, 
несвоєчасну та неповну оплату 
споживачами отриманих послуг 
та невиконання інших умов 
договору, відмови споживача 
укласти договір з виробником 
на надання послуг з водопос-
тачання та/або водовідведення, 
не допуску споживачами пред-
ставників виробника до засобів 
обліку та пристроїв на мережах 
водопостачання, споруд ло-
кального очищення стічних вод, 
а також ненадання відомостей, 

потрібних для розрахунків за 
надані послуги.

За проектом виробникам 
послуг з централізованого ко-
мунального водопостачання 
та водовідведення надається 
право припиняти (обмежува-
ти) споживачу надання послуг 
у разі виявлення перелічених 
порушень. Такий захід впливу 
до порушників дозволить під-
вищити рівень відповідальнос-
ті споживачів та стабілізувати 
фінансовий стан підприємств 
водопровідно-каналізаційного 
господарства у місті Боярка.

5. Обґрунтування можливості 
досягнення встановлених цілей у 
разі прийняття запропоновано-
го регуляторного акта та оцінка 
можливості впровадження та 
виконання вимог регуляторного 
акта.

Можливість досягнення ці-
лей, передбачених Правилами 
користування системами цен-
тралізованого водопостачання 
та водовідведення в місті Бояр-
ка, є цілком реальною у поєд-
нанні з накопиченим досвідом 
у сфері централізованого водо-
постачання та водовідведення.

Наявний інституційний по-
тенціал створює належні право-
ві та інші умови для розв’язання 
проблем у цій сфері, досягнен-
ня визначених цілей та інших 
суспільних інтересів.

6. Очікувані результати            
прийняття регуляторного акта

Прийняття запропоновано-
го проекту «Про затверджен-
ня Правил користування та 
Правил технічної експлуатації 
систем централізованого водо-
постачання та водовідведення 
у м. Боярка» матиме позитивні 
наслідки щодо удосконалення 
відносин між виробниками та 

ПОВІДОМлеННЯ
про оприлюднення проекту 

регуляторного акта-рішення Бо-
ярської міської ради «Про затвер-
дження Правил користування та 
Правил технічної експлуатації 
систем централізованого водо-
постачання та водовідведення у 
м. Боярка».

Об’єкт впливу Витрати Вигоди

Орган
місцевого 
самовряду-
вання

Прийняття регуляторного акта 
не передбачає додаткових ви-
трат з міського бюджету

Вдосконалення законодавства у сфері відносин 
між виробниками та споживачами послуг з центра-
лізованого водопостачання та водовідведення.

Споживачі Додаткових витрат не зазнають Підвищення якості надання виробниками по-
слуг у сфері централізованого водопостачання та 
водовідведення, уникнення аварійних та екологіч-
но небезпечних ситуацій.

Виробники Додаткових витрат не зазнають Чітке визначення порядку укладення договірних 
відносин, приєднання до мереж централізованого 
водопостачання та водовідведення, проведення об-
ліку та розрахунків із споживачами за надані послу-
ги, припинення подачі води та приймання стічних 
вод, охорона водопровідних та каналізаційних ме-
реж і споруд.

споживачами послуг з водопос-
тачання та водовідведення, ме-
ханізмів обліку та розрахунків 
за них, сприятиме підвищенню 
ефективності функціонування 
систем централізованого водо-
постачання та водовідведен-
ня, захисту прав виробників та 
споживачів, уникненню еко-
логічно небезпечних ситуацій. 
Можлива шкода від прийняття 
регуляторного акта не прогно-
зується. 

7. Обґрунтування терміну дії 
регуляторного акта.

Акт набуває чинності з дня 
його оприлюднення відповідно 
до законодавства України. Тер-
мін його дії не обмежено.

8. Показники результатив-
ності впровадження регулятор-
ного акта.

Показником результатив-
ності регуляторного акту є уре-
гульовані взаємовідносини між 
виробниками та споживачами 
під час надання послуг з по-
стачання питної води та водо-
відведення, в тому числі і по-
рядок розрахунків за послуги. В 
подальшому результативність 
прийнятого акта може бути оці-
нена також надійністю функці-
онування систем централізова-
ного питного водопостачання 
та водовідведення із забезпе-
чення відповідних потреб на-
селення м. Боярка, зменшення 
обсягів скидання забруднених 
стічних вод у навколишнє се-
редовище.

9. визначення заходів, за до-
помогою яких здійснюватиметь-
ся досягнення результативності.

Залучення суб’єктів госпо-
дарювання та громадськості до 
відстеження результативності 
та виконання цього рішення.

Базове, повторне та періо-
дичне відстеження результа-
тивності цього рішення будуть 
здійснюватися у строки та у 
спосіб, що визначені ст. 10 За-
кону України «Про засади дер-
жавної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльнос-
ті» та Методикою проведення 
аналізу впливу та відстеження 
результативності регуляторно-
го акта, затвердженою постано-
вою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 11.03.2004 р. № 308.

Про затвердження Правил ко-
ристування та Правил технічної 
експлуатації систем централізо-
ваного водопостачання та водо-
відведення у м. Боярка

Керуючись ст. 144 Кон-
ституції України, Законами 
України «Про місцеве само-
врядування в Україні», «Про 
засади державної регуляторної 

Проект
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

VІI СКлиКАННЯ
чергова ___ сесія

РІШеННЯ № ___/___
від ___ ______ 2016 року 

м. Боярка 

політики у сфері господарської 
діяльності», «Про забезпечен-
ня санітарного та епідемічного 
благополуччя населення», «Про 
питну воду та питне водопоста-
чання», «Про охорону навко-
лишнього природного серед-
овища», «Про охорону праці», 
«Про житлово-комунальні по-
слуги», з метою удосконалення 

правових та економічних засад 
діяльності у сфері користуван-
ня системами централізованого 
водопостачання та водовідве-
дення в місті Боярка, – 
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВиРІШилА:

1. Затвердити Правила корис-
тування системами централізова-
ного водопостачання та водовідве-
дення в місті Боярка. 

2. Затвердити Правила тех-
нічної експлуатації систем водо-
постачання та водовідведення 
комунального підприємства «Бо-
ярка-Водоканал».

3. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на 
заступника міського голови за 
відповідним напрямком.
МІСЬКиЙ гОлОВА            О.О. ЗАРУБІН

ОФІцІЙНО
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Про затвердження Порядку встанов-
лення земельних сервітутів, емфітевзису 
та суперфіцію на території міста Боярка

Керуючись Конституцією України, 
Земельним кодексом України, Цивіль-
ним кодексом України, Законами Укра-
їни «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 
«Про землеустрій», «Про місцеве само-
врядування в Україні» та з метою за-
безпечення гарантій на користування 
земельними ділянками комунальної 
власності та з метою впорядкування іс-
нуючих тимчасових споруд, –

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВиРІШилА:
1. Затвердити Порядок встановлен-

ня земельних сервітутів, емфітевзису та 
суперфіцію на території міста Боярка 
згідно з додатком (з Порядком можна 
ознайомитись на сайті Боярської міської 
ради www.boyarka-inform.com).

2. Затвердити типовий договір про 
встановлення земельного сервітуту, 
емфітевзису та супефіцію на території 
міста Боярка (з додатками 2, 3, 4 можна 
ознайомитись на сайті Боярської міської 
ради www.boyarka-inform.com).

3. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на постійну депу-
татську комісію з питань стратегічного 
сталого розвитку, містобудування, архі-
тектури, організації публічного простору, 
земельних відносин, охорони навколиш-
нього середовища, зеленого будівництва.
МІСЬКиЙ гОлОВА                                     О.О. ЗАРУБІН

1. Визначення та аналіз проблеми, 
яку пропонується розв’язати шляхом 
державного регулювання господарських 
відносин, а також оцінка важливості цієї 
проблеми.

Розміщення тимчасових об’єктів 
регулюється рядом нормативно-пра-
вових актів, а саме: Земельним та Ци-
вільним кодексами України, Законами 
України «Про благоустрій населених 
пунктів», «Про регулювання містобудів-
ної діяльності», Наказом міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства від 
21.10.2011 р. № 244 «Про затвердження 
Порядку розміщення тимчасових спо-
руд для провадження підприємницької 
діяльності»

На сьогодні чинним законодавством 
недостатньо чітко висвітлено питання 
порядку встановлення строкових осо-
бистих земельних сервітутів на право 
розміщення тимчасових споруд торго-
вельного, побутового, соціально-куль-
турного чи іншого призначення для 
здійснення підприємницької діяльності 
та малих архітектурних форм. 

За умови прийняття цього регуля-
торного акта, передбачається підтриман-
ня підприємницьких ініціатив шляхом 
розв’язання проблеми встановлення 
строкових особистих земельних сервіту-
тів на земельних ділянках, які є власніс-
тю територіальної громади м. Боярка.

Запропонований регуляторний акт 
має вплив на суб’єкти господарювання, 
які здійснюють підприємницьку діяль-
ність на земельних ділянках, які є влас-
ністю територіальної громади м. Боярка.

2. Обґрунтування, чому визначена 
проблема не може бути розв’язана за до-
помогою ринкових механізмів і потребує 
державного регулювання. 

Відсутність єдиного порядку вста-
новлення строкових особистих земель-
них сервітутів, часта зміна нормативних 
актів у галузях землевпорядкування, бу-
дівництва та містобудування призводять 
до гальмування розвитку малого та се-
реднього бізнесу. Якщо ця проблема не 
буде вирішена, це може негативно впли-
нути як на благоустрій міста та утриман-
ня в належному стані території, так і на 
розвиток економіки міста в цілому. 

Але загальнодержавне законодав-
ство сприяє оформленню договору осо-
бистого строкового сервітуту на землю 
та надає стосовно нього правові гарантії.

3. Обґрунтування, чому визначена 
проблема не може бути розв’язана за до-
помогою діючого регуляторного акта або 
внесення змін до нього.

Відповідно до Земельного кодексу 
України, сервітут може бути встанов-
лений договором, законом, заповітом 
або рішенням суду. Сервітут може на-
лежати власникові (володільцеві) сусід-
ньої земельної ділянки, а також іншій 
конкретно визначеній особі (особистий 
сервітут). Земельний сервітут може бути 
встановлений договором між особою, 
яка вимагає його встановлення, та влас-
ником (володільцем) земельної ділянки. 
Земельний сервітут підлягає державній 
реєстрації в порядку, встановленому для 
державної реєстрації прав на нерухоме 
майно. На теперішній час більш деталь-
ного порядку законодавцем не розробле-
но, як і відсутня Типова форма договору 
про встановлення земельного сервітуту, 
затверджена в установленому законом 
порядку.

Тому міській раді пропонується 
проект рішення «Про затвердження 
положення про встановлення строко-
вих особистих земельних сервітутів на 
право розміщення тимчасових споруд 
торговельного, побутового, соціально-
культурного чи іншого призначення для 
здійснення підприємницької діяльності 
та малих архітектурних форм на земельні 
ділянки, які є власністю територіальної 
громади м. Боярка». 

Проект регуляторного акта спрямо-
ваний на розв’язання проблеми оформ-
лення прав на землю під розміщення 
тимчасових об’єктів, з метою підтримки 
та розвитку підприємницьких ініціатив: 

запровадження нових інструментів за-
лучення інвестицій у господарську діяль-
ність для економічного розвитку міста; 
визначення стосовно вичерпного пере-
ліку документів, що додаються до заяви 
при оформленні договору строкового 
особистого земельного сервітуту.

4. Визначення очікуваних резуль-
татів прийняття запропонованого 
регуляторного акта, у тому числі здій-
снення розрахунку очікуваних витрат 
та вигод суб’єктів господарювання, 
територіальної громади та органів міс-
цевого самоврядування внаслідок дії 
регуляторного акта.

Результати прийняття регуляторно-
го акта будуть оцінені за допомогою ме-
тоду вигод та витрат (таблиця 1).

Досягнення запропонованим регу-
ляторним актом установлених цілей є 
можливим із найменшими витратами 
для всіх учасників.

5. Визначення цілей державного ре-
гулювання. 

Метою цього регуляторного акта є:
Урегулювання питання щодо вста-

новлення строкового особистого земель-
ного сервітуту з метою розвитку підпри-
ємницьких ініціатив.

6. Визначення та оцінка всіх при-
йнятних альтернативних способів досяг-
нення визначених цілей, у тому числі тих, 
які не передбачають безпосереднього 
державного регулювання господарських 
відносин.

Альтернативними способами досяг-
нення визначених цілей є:

1. Збереження існуючої ситуації. 
Відсутність чіткого порядку розміщення 
тимчасових споруд чинить перешкоди 
для планування і забудови, благоустрою 
території міста, негативно впливає на 
можливість започаткування підприєм-
ницької діяльності та розвитку підпри-
ємництва.

2. Заборона розміщення тимчасових 
споруд також не може вважатися при-
йнятною альтернативою через те, що 
за рахунок нових тимчасових споруд 
для підприємницької діяльності будуть 
створені нові робочі місця. Це дасть до-
датковий дохід до місцевого бюджету на 
соціальні програми та допоможе знизити 
рівень безробіття.  

7. Аргументація щодо переваг обрано-
го способу досягнення визначених цілей.

Досягнення зазначених цілей мож-
ливе лише завдяки прийняттю проекту 
рішення міської ради «Про затверджен-
ня положення про встановлення стро-
кових особистих земельних сервітутів на 
право розміщення тимчасових споруд 
торговельного, побутового, соціально-
культурного чи іншого призначення для 
здійснення підприємницької діяльності 
та малих архітектурних форм на земельні 
ділянки, які є власністю територіальної 
громади м. Боярка», оскільки він цілком 
забезпечує законні інтереси громадян, 
суб’єктів господарювання, держави, Бо-
ярської міської ради як органу місцево-
го самоврядування та інших суб’єктів 
правовідносин у питанні розміщення 

Сфера впливу Вигоди Витрати

Т е р и т о р і -
альна
громада 

Тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності або МАФ бу-
дуть установлені в місцях, зручних для користування;

створення нових робочих місць;
покращання соціального забезпечення;
покращання стану навколишнього середовища

 Додаткових витрат не-
має

Суб’єкти 
господарю-
вання

Чітка і прозора процедура отримання погодження на розробку землевпорядної 
документації, її затвердження та оформлення договору строкового особистого земель-
ного сервітуту для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 
діяльності або МАФ;

збільшення кількості суб’єктів господарювання, які впроваджують господарську 
діяльність;

легалізація окремих видів підприємницької діяльності;
підвищення рівня конкуренції

Витрати робочого часу 
та коштів, пов’язаних 
із виконанням вимог 
регуляторного акта

Органи міс-
цевого само-
врядування

Упорядкування розміщення тимчасових споруд для провадження підприємниць-
кої діяльності або МАФ (не як окремих об’єктів, а як торговельних зон) з метою по-
кращання благоустрою міста;

поповнення дохідної частини бюджету, направлених на вирішення програм со-
ціально-економічного розвитку територіальної громади міста;

збільшення залучених інвестицій для господарського розвитку міста;

Додаткових витрат не-
має, крім збору та об-
робки інформації, ви-
конання регуляторного 
акта

тимчасових споруд; сприяє інформа-
ційному забезпеченню оподаткування 
та ринку земель; стимулює ефективне 
землекористування на засадах ринкової 
економіки; забезпечує вдосконалення 
процедури оформлення документів на 
землю; чітко встановлює перелік доку-
ментів, необхідних при оформленні до-
говору строкового особистого земельно-
го сервітуту; регламентується часовими 
параметрами, що стимулює зростання 
підприємницької активності.

Обраний спосіб є актуальним, у по-
вній мірі відповідає вимогами Закону 
України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», оскільки у цьому випадку 
досягнення зазначеної мети можливе 
у найкоротший термін з урахуванням 

особливостей роботи міської ради, її ви-
конкому, органів податкової інспекції, 
виконавчої влади з питань земельних 
відносин.

8. Механізм та заходи, які забезпе-
чать розв’язання визначених проблем, 
шляхом прийняття запропонованого ре-
гуляторного акта.

Основні напрями реалізації вдо-
сконалення земельних відносин у м. Бо-
ярка спрямовані на досягнення цілей і 
завдань запропонованого регулювання, 
представляють комплекс заходів щодо 
впровадження в місті механізму введен-
ня в дію положення про встановлення 
строкових особистих земельних серві-
тутів на право розміщення тимчасових 
споруд торговельного, побутового, со-
ціально-культурного чи іншого призна-
чення для здійснення підприємницької 
діяльності та малих архітектурних форм 
на земельні ділянки, які є власністю те-
риторіальної громади м. Боярка.

Реалізація регуляторного акта забез-
печить дотримання єдиного прозорого 
механізму (на теперішній час) щодо по-
рядку оформлення правовстановлюю-
чих документів на землю та використан-
ня тимчасових об’єктів за призначенням, 
позитивно вплине на підвищення темпів 
економічного зростання, зниження со-
ціального напруження у суспільстві та 
поліпшення екологічної ситуації.

Реалізація запропонованого регулю-
вання буде здійснюватися шляхом ви-
значення:

1. Затвердження рішенням міської 
ради запропонованого Положення про 
встановлення строкових особистих зе-
мельних сервітутів на право розміщен-
ня тимчасових споруд торговельного, 
побутового, соціально-культурного чи 
іншого призначення для здійснення під-
приємницької діяльності та малих архі-
тектурних форм на земельних ділянках, 
які є власністю територіальної громади 
м. Боярка.

2. Затвердження рішенням міської 
ради форми типового договору строко-
вого особистого земельного сервітуту 
договору.

9. Обґрунтування можливості досяг-
нення визначених цілей у разі прийняття 
запропонованого регуляторного акта. 

Можливість досягнення визначених 

цілей регуляторного акта забезпечується 
у разі виконання суб’єктами господарю-
вання, посадовими особами місцевого 
самоврядування та місцевих дозвільних 
органів вимог положень запропоновано-
го проекту регуляторного акта.

10. Обґрунтування можливості до-
сягнення визначених цілей з найменши-
ми витратами для суб’єктів господарю-
вання, територіальної громади, держави.

У разі затвердження положення про 
встановлення строкових особистих зе-
мельних сервітутів на право розміщен-
ня тимчасових споруд торговельного, 
побутового, соціально-культурного чи 
іншого призначення для здійснення 
підприємницької діяльності та малих 
архітектурних форм на земельні ділянки, 
які є власністю територіальної грома-
ди м. Боярка буде визначена процедура 
оформлення правовстановлюючих до-
кументів на тимчасові об’єкти. Суб’єкти 
господарювання на початковому етапі 
несуть витрати на виготовлення доку-
ментації, а платежі за землю податкового 

характеру є обов’язковими для землев-
ласників та землекористувачів.

Упровадження вимог регуляторного 
акта не потребує додаткових витрат із 
місцевого бюджету. Витрати органів міс-
цевого самоврядування направлені на 
здійснення державного та самоврядного 
контролю за використанням та охоро-
ною земель на території міста. 

Територіальна громада міста отри-
має додаткові нові робочі міста, покра-
щення екологічного стану, розміщення 
тимчасових об’єктів у зручних для вико-
ристання місцях, покращання соціаль-
ного забезпечення населення.

11. Обґрунтування щодо вигод, які 
виникатимуть внаслідок дії запропоно-
ваного регуляторного акта, виправдову-
ють відповідні витрати у випадку, якщо 
витрати та/або вигоди не можуть бути 
кількісно визначені.

Не всі вигоди, які виникатимуть уна-
слідок дії запропонованого регуляторно-
го акта можуть бути кількісно визначені, 
серед них: створення умов для еконо-
мічного стимулювання ефективного та 
раціонального використання земельних 
ділянок, залучення інвестицій на тери-
торії міста, стабільне надходження до 
міського бюджету плати за сервітутне ко-
ристування земельними ділянками ко-
мунальної власності, фінансування про-
грам соціально-економічного розвитку, 
сфери міського господарства, залучення 
інвестицій у поліпшення території міста.

12. Оцінка можливості впроваджен-
ня та виконання вимог регуляторного 
акта залежно від ресурсів, якими роз-
поряджаються органи державної влади, 
місцевого самоврядування, суб’єкти гос-
подарювання, які повинні впроваджува-
ти та виконувати їх.

Для впровадження вимог регулятор-
ного акта будуть залучені органи місце-
вого самоврядування, адміністративні 
та господарські ресурси, суб’єкти госпо-
дарської діяльності, населення міста.

13. Оцінка ризику впливу зовнішніх 
чинників на дію запропонованого регу-
ляторного акта.

Головним зовнішнім чинником, що 
впливатиме на дію регуляторного акта, 
є зміна законодавства та підзаконних 
актів у сфері земельних відносин та бу-
дівництва.

Постійно буде проводитися моніто-
ринг оцінки чинників, які впливають на 
дію регуляторного акта, та будуть вноси-
тися до нього відповідні коригування і 
доповнення.

14. Обґрунтування запропонованого 
терміну дії регуляторного акта.

Запропонований регуляторний акт 
запроваджується на термін до 10 років 
або до прийняття нових нормативних 
актів, що регламентують встановлен-
ня земельних сервітутів та розміщення 
тимчасових споруд, для впровадження 
підприємницької діяльності. У разі по-
треби вноситимуться зміни до них, у т. ч. 
за підсумками аналізу відстеження його 
результативності.

15. Визначення показників результа-
тивності дії  регуляторного акта.

Головними показниками результа-
тивності дії запропонованого регулятор-
ного акта є кількість укладених договорів 
особистого строкового сервітуту.

16. Визначення заходів, за допомо-
гою яких буде здійснюватися відстежен-
ня результативності дії регуляторного 
акта в разі його прийняття.

У зв’язку з тим, що для визначення 
рівня результативності дії регуляторного 
акта необхідно використовувати статис-
тичні дані, базове відстеження буде здій-
снено через шість місяців після набран-
ня його чинності.

Повторне відстеження буде прово-
дитися через рік після прийняття регуля-
торного акта. За результатами буде мож-
ливо порівняти показники базового та 
повторного відстежень. У разі виявлення 
неврегульованих та проблемних питань, 
вони будуть усунені шляхом унесення 
змін до регуляторного акта.

Періодичне відстеження плануєть-
ся проводити раз на кожні наступні три 
роки, починаючи з дня закінчення за-
ходів щодо повторного відстеження ре-
зультативності, з метою дотримання за-
конодавства у галузі земельних відносин.

Результативність прийняття запро-
понованого регуляторного акта буде від-
стежуватися за рахунок здійснення ви-
конавчим комітетом Боярської міської 
ради моніторингу за оформленням но-
вих і поновлення діючих договорів стро-
кового особистого строкового сервітуту.

АНАлІЗ РегУлЯТОРНОгО ВПлиВУ ДО ПРОеКТУ РІШеННЯ МІСЬКОї РАДи
 «ПРО ЗАТВеРДЖеННЯ ПОРЯДКУ ВСТАНОВлеННЯ ЗеМелЬНиХ СеРВІТУТІВ, 

еМФІТеВЗиСУ ТА СУПеРФІцІЮ НА ТеРиТОРІї МІСТА БОЯРКА»

ПРОеКТ
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

VІІ СКлиКАННЯ  
чергової  сесії

РІШеННЯ № 
від   2016 року                                  м. Боярка

Про внесення змін до додатку 
№ 1 рішення чергової 12 сесії Бояр-
ської міської ради VІІ скликання від 
9 червня 2016 року № 12/364 «Про 
передачу гуртожитку по вул. Білого-
родській, 134, м. Боярка у комуналь-
ну власність міста» 

Керуючись Законом України 
«Про передачу об’єктів права дер-
жавної та комунальної власності», 
враховуючи Рішення Києво-Свя-
тошинського районного суду № 
2-387/10 від 24.06.2010 р., Наказу 
Регіонального відділення Фон-
ду державного майна України по 
Київській області № 14-25-5/1 від 
09.12.2010 р. та лист РВ ФДМУ від 
20 квітня 2016 року, – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВиРІШилА:
1. Внести зміни до додатку № 1 

рішення чергової 12 сесії Боярської 
міської ради VІІ скликання від 9 
червня 2016 року № 12/364 «Про 
передачу гуртожитку по вул. Біло-
городській, 134, м. Боярка у кому-
нальну власність міста». 

2. Контроль за виконанням 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКлиКАННЯ

чергова 17 сесія 
РІШеННЯ № 17/545

від 29 вересня 2016 року  м. Боярка

даного рішення покласти на депу-
татську комісію Боярської міської 
Ради з питань житлово-комуналь-
ного господарства, енергозбере-
ження, благоустрою міста, кому-
нальної власності  та на заступника 
міського голови з комунальних пи-
тань.
МІСЬКиЙ гОлОВА               О.О.ЗАРУБІН

Додаток 1
до рішення чергової 17 сесії 

Боярської міської ради VІІ скликання 
№ 17/545 від 29 вересня 2016 року

Комісія по прийому-передачі у кому-
нальну власність міста Боярка
гуртожитку за адресою: м.Боярка, 
вул. Білогородська, 134
голова комісії:
Заступник міського голови –
Мазурець В. В.;
Секретар комісії:
Провідний спеціаліст відділу                        
з питань житлово-
комунального господарства 
та надзвичайних ситуацій –
Крук К. О.;     
члени комісії:
Депутат Боярської міської ради –
Михальов Є. В.;
Депутат Боярської міської ради – 
Юрченко В. В.;
Начальник КП  

«Боярське ГВУЖКГ» – 
Камінський В. А.;
Головний інженер КП
«Боярське ГВУЖКГ» –
Богданенко А. В.;
Головний спеціаліст 
відділу управління держвним майном 
та корпоративними правами
Регіонального відділення ФДМУ –
Микитенко Т. С.;
Голова правління ПАТ «Арксі» – 
Баранов К. М.;
Директор ДП «Арксі Побут»
ПАТ «Арксі» – 
 Антипенко М. М.;
Головний бухгалтер
ПАТ «Арксі Побут» –  
Іванов С. М.;
Спеціаліст з юридичний 
питань –  
Курбонов Р. Б.;
Мешканка гуртожитку – 
Бондар О. В.;
Мешканець гуртожитку –
Зикін Д.;
Мешканка гуртожитку –  
Перейма Ю. В.;
Мешканка гуртожитку –  
Семенюк В. Д.;
Мешканка гуртожитку –  
Гаврилюк В. М.;
Депутат Боярської міської ради –  
Слободюк О. М.

Засідання громадських слухань по проекту детального плану те-
риторії, обмеженої вул. Молодіжною, вул. Гоголя, вул. Дежньова та 
вул. Бульварною в м. Боярка, відбудеться 21 жовтня 2016 р. о 14:00 у 
приміщенні актової зали Українського центру підготовки, перепід-
готовки та підвищення кваліфікації кадрів лісового господарства 
«Укрцентркадриліс» за адресою: м. Боярка, вул. Лісодослідна, 2.

Виконавчий комітет Боярської міської ради

ПОВІДОМлеННЯ
по проекту детального плану території, обмеженої вул. Молодіж-

ною, вул. Гоголя, вул. Дежньова та вул. Бульварною в м. Боярка

Засідання громадських слухань по проекту детального пла-
ну території центральної частини міста з парком Перемоги між                       
вул. Білогородською та вул. Хрещатик у м. Боярка відбудеться             
21 жовтня 2016 р. о 14:00 у приміщенні актової зали Українсько-
го центру підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
кадрів лісового господарства «Укрцентркадриліс» за адресою: м. 
Боярка, вул. Лісодослідна, 2.

Виконавчий комітет Боярської міської ради

ПОВІДОМлеННЯ
по проекту детального плану території центральної час-

тини міста з парком Перемоги між вул. Білогородською та                          
вул. Хрещатик у м. Боярка

ОФІцІЙНО



10 7 жовтня 2016
№19 (302)

Виконавчий комітет Бояр-
ської міської ради відповідно 
до ст. 9 Закону України «Про 
засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської 
діяльності», з метою одержан-
ня зауважень і пропозицій 
фізичних та юридичних осіб, 
їх об`єднань повідомляє про 
оприлюднення проекту регуля-
торного акта – проект рішення 
виконавчого комітету Бояр-
ської міської ради «Про визна-
чення обсягів пайової участі 
власників тимчасових споруд 
торговельного, побутового, со-
ціально-культурного чи іншо-
го призначення в утриманні 
об`єктів благоустрою на терито-
рії м. Боярка».

Відповідно до ст. 10 Закону 
України «Про благоустрій насе-
лених пунктів» визначено, що 
до повноважень виконавчого 
комітету міської ради належить 
визначення обсягів пайової 
участі власників тимчасових 
споруд торговельного, побуто-
вого, соціально-культурного 
чи іншого призначення в утри-
манні об’єктів благоустрою.

На сьогоднішній день від-
сутній нормативно-правовий 
акт, який би врегульовував по-
рядок та механізм сплати пайо-
вої участі, порядок укладання 
договору про сплату пайової 
участі та перелік суб’єктів спла-
ти пайової участі, методику роз-
рахунку відповідної сплати.

Відповідно до ст. 15 Закону 
України «Про благоустрій на-
селених пунктів» передбачено, 
що власник тимчасової споруди 
торговельного, побутового, со-
ціально-культурного чи іншого 
призначення, розташованої на 
території об’єкта благоустрою 
державної та комунальної влас-
ності, зобов’язаний забезпе-
чити належне утримання при-
леглої до тимчасової споруди 
території або може брати па-
йову участь в утриманні цього 
об’єкта благоустрою на умовах 
договору, укладеного із підпри-
ємством або балансоутримува-
чем.

Закон чітко визначив від-
повідні зобов’язання суб’єктів 
господарювання здійснювати 
заходи із утримання об’єктів 
благоустрою або можливість 
брати пайову участь в утриман-
ні об’єктів благоустрою.

Ст. 36 Закону України «Про 
благоустрій населених пунктів» 
передбачає, що фінансуван-
ня заходів з благоустрою на-
селених пунктів, утримання та 
ремонт об’єктів благоустрою 
здійснюється за рахунок коштів 
їх власників або користувачів, 
якщо це передбачено умова-
ми відповідних договорів, а 
також за рахунок пайових вне-
сків власників будівель і спо-
руд, розміщених на території 
об’єкта благоустрою, інших 
передбачених законом джерел 
фінансування.

Ст. 28 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в 
Україні» встановлені повно-
важення виконавчих органів 
місцевих рад щодо залучення 
на договірних засадах коштів 
підприємств, установ та орга-
нізацій, незалежно від форм 
власності, розташованих на від-
повідній території, та коштів 
населення, а також бюджетних 
коштів на будівництво, роз-
ширення, ремонт і утримання 
на пайових засадах об’єктів 
соціальної і виробничої інф-
раструктури та на заходи щодо 
охорони навколишнього при-
родного середовища.

Оскільки законодавчими 
актами не встановлений чіт-
кий порядок визначення за-
лучення обсягів пайової участі 
власників тимчасових споруд 

торговельного, побутового, со-
ціально-культурного чи іншо-
го призначення в утриманні 
об’єктів благоустрою, виникла 
необхідність розробки та при-
йняття порядку визначення 
обсягів пайової участі власни-
ків тимчасових споруд торго-
вельного, побутового, соці-
ально-культурного та іншого 
призначення для провадження 
підприємницької діяльності в 
утриманні об’єктів благоустрою 
на території міста Боярка.

1. Цілі регулювання:
Цілями прийняття даного 

регуляторного акта є визна-
чення обсягів пайової участі 
власників тимчасових споруд 
торговельного, побутового, со-
ціально-культурного та іншо-
го призначення в утриманні 
об’єктів благоустрою на тери-
торії міста Боярка та затвер-
дження відповідного порядку 
залучення та розрахунку обсягу 
пайової участі, залучення до-
даткових коштів на утримання 
об’єктів благоустрою, ство-
рення сприятливих умов для 
життєдіяльності як громадян, 
так і суб’єктів господарюван-
ня, покращення санітарного 
стану та мікроклімату міста 
врегулювання правовідносин 
між суб’єктами, на яких розпо-
всюджується дія регуляторного 

акта, та органом місцевого са-
моврядування.

Також, цілями цього регуля-
торного акта є:

1.1. Підвищення прозорості 
дій органів місцевого самовря-
дування при вирішенні питань, 
пов’язаних із визначенням роз-
міру та порядку сплати пайової 
участі власниками тимчасових 
споруд, соціально-культурно-
го, побутового, торговельного 
та іншого призначення в утри-
манні об’єктів благоустрою.

1.2. Визначення чіткого ме-
ханізму для обрахунку розмі-
ру пайової участі в утриманні 
об’єктів благоустрою.

1.3. Визначення поряд-
ку укладання договорів щодо 
сплати пайової участі.

2. Визначення та оцінка всіх 
прийнятих альтернативних 
способів досягнення зазначе-
них цілей.

В якості альтернативи до за-
пропонованого регулювання 
розглянемо можливі альтерна-
тивні способи:

Перший – відмовитись від 
прийняття цього регуляторно-
го акта і вирішувати питання 
щодо залучення юридичних та 
фізичних осіб – підприємців 
до добровільного вчинення дій, 
направлених на участь в утри-
манні об’єктів благоустрою м. 
Боярка.

Дія такого способу є не-
ефективною, оскільки зазна-
чені суб’єкти господарювання 
намагаються уникнути витрат 
на утримання об’єктів благо-
устрою міста.

Наступний спосіб – утри-

мання об’єктів благоустрою за 
рахунок бюджету міста.

Зазначений спосіб не може 
бути прийнятим, оскільки він 
не забезпечує відповідальне 
ставлення суб’єктів господа-
рювання до питань належного 
утримання благоустрою міста 
Боярка.

Бюджет міста не може в 
повному обсязі забезпечити 
постійне утримання та забез-
печення періодичного віднов-
лення об’єктів благоустрою.

Третій спосіб – досягнення 
визначених цілей за допомо-
гою ринкових механізмів не є 
можливим. Оскільки регулю-
вання питання щодо визна-
чення обсягів пайової участі 
власників тимчасових споруд 
торговельного, побутового, со-
ціально-культурного та іншо-
го призначення в утриманні 
об’єктів благоустрою на тери-
торії міста Боярка належить до 
повноважень виконавчих орга-
нів міської ради.

Четвертий спосіб – при-
йняття рішення виконавчого 
комітету міської ради з визна-
чення обсягів пайової участі 
власників тимчасових споруд 
торговельного, побутового, со-
ціально-культурного та іншо-
го призначення в утриманні 
об’єктів благоустрою на терито-
рії міста Боярка.

Рішення виконавчого ко-
мітету міської ради відповідає 
чинному законодавству Укра-
їни та створює сприятливі 
умови для життєдіяльності як 
громадян, так і суб’єктів гос-
подарювання, сприятиме по-
кращенню санітарного стану та 

мікроклімату міста.
Оцінюючи зазначені альтер-

нативи, перевага була віддана 
останній альтернативі через те, 
що в цьому випадку досягти 
мети можливо в коротший тер-
мін, з урахуванням особливос-
тей ситуації, яка склалася.

3. Опис механізмів і заходів, 
які забезпечують розв’язання 
визначеної проблеми шляхом 
прийняття запропонованого 
регуляторного акта.

Зазначену проблему плану-
ється розв’язати шляхом при-
йняття рішення щодо визна-
чення обсягів пайової участі 
власників тимчасових споруд 
торговельного, побутового, со-
ціально-культурного та іншо-
го призначення в утриманні 
об’єктів благоустрою на терито-
рії міста Боярка.

Проектом цього регулятор-
ного акта передбачено визна-
чити:

• принципи визначення роз-
міру пайової участі;

• фактори, що впливають на 
розмір пайової участі;

• порядок залучення і ви-
користання пайових коштів 
власників об’єктів тимчасових 
споруд соціально-культурно-
го, побутового, торговельного 
та іншого призначення в утри-
манні об’єктів благоустрою м. 
Боярка;

• порядок укладання догово-
ру про пайову участь.

Цей регуляторний акт забез-
печить додаткове надходження 
коштів для поліпшення зовніш-
нього благоустрою, санітарного 
стану, забезпечення чистоти та 

ПОВІДОМлеННЯ 
про оприлюднення регуляторного акта – рішення виконавчого ко-

мітету Боярської міської ради «Про визначення обсягів пайової участі 
власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-
культурного чи іншого призначення в утриманні об`єктів благоустрою 
на території м. Боярка»

порядку, підвищення контролю 
за виконанням правил благо-
устрою на території міста.

Реалізація норм цього ре-
гуляторного акта сприятиме 
дотриманню принципів дер-
жавної регуляторної політики, 
а саме: доцільності, ефектив-
ності, прозорості, передбачува-
ності, врахування громадської 
думки при вирішенні питань, 
пов’язаних з благоустроєм, чи-
стотою та дотриманням тиші в 
м.Боярка.

4. Обґрунтування можли-
вості досягнення встановлених 
цілей у разі прийняття запропо-
нованого регуляторного акта.

У разі прийняття запропо-
нованого регуляторного акта рі-
вень можливостей досягнення 
передбачених цілей є високим, 
оскільки суб’єкти господарю-
вання зацікавлені у прозорості 
та відкритості процедури спла-
ти пайової участі.

Цей регуляторний акт моти-
вує юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців виконувати 
встановлені вимоги щодо бла-
гоустрою, забезпечувати чисто-
ту, порядок та дотримання тиші 
у місті Боярці при розміщенні 
належних їм об’єктів.

Реалізація запроваджень 
регуляторного акта не потре-
бує додаткових матеріальних та 
фінансових витрат з бюджету 
міста.

Вплив зовнішніх факторів 
виключений, за винятком змін 
законодавства України у сфері 
регулювання цього питання.

5.Очікувані результати при-
йняття запропонованого регу-
ляторного акта.

6. Обґрунтування строку дії 
запропонованого регуляторно-
го акта.

Термін дії регуляторного 
акта необмежений, зміни та до-
повнення будуть вноситись за 
потребою, відповідно до змін 
законодавства України.

7. Показники результатив-
ності регуляторного акта.

Для визначення результа-
тивності регуляторного акта 
пропонується встановити такі 
статистичні показники:

1. Розмір надходжень пайо-
вої участі.

2. Кількість суб’єктів госпо-
дарювання, на яких поширю-
ватиметься дія регуляторного 
акта.

3. Розмір коштів і час, що 
витрачатимуться суб’єктами 
господарювання, пов’язаними 
з виконанням вимог акта.

4. Динаміка кількості 
укладених договорів на па-
йову участь (внеску) в утри-
манні об’єктів благоустрою м. 
Боярка.

5. Рівень поінформованос-
ті суб’єктів господарювання з 
основних положень регулятор-
ного акта.

6. Заходи відстеження ре-
зультативності регуляторного 
акта.

Відстеження результатив-
ності цього проекту рішення 
виконавчого комітету міської 
ради здійснюватиметься шля-
хом аналізу статистичної ін-
формації.

Базове відстеження резуль-
тативності даного регуляторно-
го акта буде проведено до дня 

Вигоди Витрати
Сфера інтересів 
місцевої влади

Забезпечення надходження додаткових надхо-
джень для фінансування заходів із благоустрою м. 
Боярка.

Покращення рівня благоустрою, естетичного ви-
гляду та санітарного стану міста.

Процедура розробки регуля-
торного акта
(витрати робочого часу спе-
ціалістів, пов’язані з підго-
товкою регуляторного акта)

Сфера інтересів 
суб’єктів 
господарювання

Забезпечення єдиного порядку та прозорості 
процедури щодо сплати пайової участі власників 
тимчасових споруд соціально-культурного, побуто-
вого, торговельного та іншого призначення в утри-
манні об’єктів благоустрою м. Боярка.

Упорядкування правовідносин між суб’єктами гос-
подарювання та виконавчим комітетом міської ради.

Сплата пайової участі в 
утриманні об’єктів благо-
устрою м. Боярка

Сфера інтересів 
громадян

Користування суспільними благами за рахунок 
покращення санітарного та технічного стану доріг, 
вулиць, скверів, інших об’єктів та елементів благо-
устрою загального користування.

Належні умови життєдіяльності людей

Додаткові 
витрати відсутні

набрання чинності чинного ре-
гуляторного акта.

Повторне відстеження 
результативності буде здій-
снено через рік після набуття 
чинності даним регуляторним 
актом.

Періодичне відстеження 
результативності буде здійсню-
ватися раз на кожні три роки, 
починаючи з дня закінчення за-
ходів з повторного відстеження 
цього регуляторного акта, про-
тягом строку його дії.

У разі виявлення неврегу-
льованих та проблемних пи-
тань, шляхом аналізу якісних та 
кількісних показників дії цього 
регуляторного акта, будуть вно-
ситись відповідні зміни. 

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

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

Про затвердження Поряд-
ку визначення обсягів пайової 
участі власників тимчасових 
споруд торговельного, побутово-
го, соціально-культурного чи ін-
шого призначення в утриманні 
об’єктів благоустрою на території 
м. Боярка

Відповідно до ст. 33 Закону 
України «Про місцеве само-
врядування в Україні», п. 10 ч. 
2 ст. 10 Закону України «Про 
благоустрій населених пунк-
тів», наказу Міністерства ре-
гіонального розвитку, будів-
ництва та житлово-комунального 
господарства України від 21.10.2011 
р. № 244 «Про затвердження 
порядку розміщення тимчасо-
вих споруд для провадження 
підприємницької діяльності», 
наказу Міністерства регіональ-
ного розвитку, будівництва та 
житлово-комунального госпо-
дарства України від 12.11.2013 
р. № 537 «Про затвердження 
Типового договору щодо пайо-
вої участі в утриманні об’єкта 
благоустрою», зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України                                                                                      
6 грудня 2013 р. за № 2073/24605, 
Правилами благоустрою тери-
торії міста Боярка, затвердже-
них рішенням 14 сесії VI скли-
кання Боярської міської ради 
від 24.11.2011 р. № 14/701, – 
ВиКОНКОМ МІСЬКОї РАДи ВиРІШиВ:

1. Затвердити Порядок ви-
значення обсягів пайової участі 
власників тимчасових споруд 
торговельного, побутового, со-
ціально-культурного чи іншо-
го призначення в утриманні 
об’єктів благоустрою на тери-
торії міста Боярка (з порядком 
можна ознайомитись на сайті 
Боярської міської ради www.
boyarka-inform.com).

2. Доручити виконавчому 
комітету укладати договори 
щодо пайової участі в утриман-
ні об’єкта благоустрою.

3. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на 
постійну депутатську комісію з 
питань житлово-комунального 
господарства, енергозбережен-
ня та благоустрою міста.

МІСЬКиЙ гОлОВА              О.О. ЗАРУБІН

 ПРОеКТ
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

КиїВСЬКОї ОБлАСТІ
ВиКОНАВчиЙ КОМІТеТ

РІШеННЯ № __/
від  ______________ 2016 року 

м. Боярка

ОФІцІЙНО
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30 вересня зусиллями всього 
активу Центру допомоги учасни-
кам антитерористичної операції, 
членам їх сімей та членам сімей 
загиблих військовослужбовців, 
які брали участь у проведенні ан-
титерористичної операції, за бла-
годійної підтримки ПрАТ «Вентс» 
було організовано екскурсію для 
дітей воїнів АТО м. Боярка до му-
зею популярної науки і техніки 
«Експериментаніум».

Місію надихати юних екс-
курсантів взяли на себе волон-
тери Юлія Апостолова та Ольга 
Васкевич.

Під час екскурсії Музеєм 
кожен із дослідників мав наго-
ду власноруч провести певний 
експеримент із водою, пові-
трям, магнітним полем, позна-
йомитися та гарно обмацати 
пальчиками нові для себе при-
лади та речі, провести оптичні 
досліди. Діти слухали екскурсо-
вода і дізнавалися про винахо-
ди, наукові відкриття давніх та 
сучасних вчених, позмагалися 
у спритності в дзеркальному та 
лазерному лабіринтах.

Більшість технічних загадок 
і головоломок наші діти змогли 
швидко розгадати, за що отри-
мали комплімент за кмітливість 

від співробітників Музею.
Після екскурсії на школярів 

очікувала смачна піца із компо-
том та обговорення пережитого 
досвіду.

Батьки дітей висловлюють 
щиру вдячність організаторам 
екскурсії за велику кількість 
отриманих дітьми позитивних 
емоцій та спрагу до навчання і 
дослідження навколишнього 
світу.

«еКСПеРиМеНТАНІУМ» — 
НАТХНеННЯ НАУКОЮ

Вихованців зразкового ди-
тячого хореографічного ан-
самблю «Перлинка» тепло та 
зворушливо привітали їхні ке-
рівники – Наталія Авраменко 
та Любов Красільнікова. Адже 
діти, які 9-10 років тому при-
йшли до цього ансамблю, ста-
ли не просто його складовою, 
а справжньою дружною сім’єю, 
яка усі труднощі та перемо-
ги ділить навпіл.  Тож тепер, 
коли пташенята випурхнули з 
«перлинкиного» гнізда, їхній 
зв’язок з рідними стінами та ви-
кладачами, звичайно ж, не руй-
нується, а переходить на новий 
рівень взаємовідносин. 

Вихованці ж, вийшовши на 
сцену, усій глядацькій залі про-
демонстрували свої нагороди, 
які збирали по дорозі на справ-
жній зірковий Олімп, і врожай 
цей був вражаючий. Майже 
кожен випускник мав по кілька 
медалей з різних престижних 
конкурсів та фестивалів дитячої 
творчості, серед яких і міжна-
родні.

Такими ж бурхливими 
оплесками вітали й випуск-
ників зразкового ансамблю 
спортивного і бального танцю 
«Асгард» та їхнього керівника 
Костянтина Євлашевського.
Він, привітавши своїх вихован-
ців, зазначив, що цей урочистий 
день – зовсім не кінець, адже 
саме після випускного бальні 

танці тільки й розпочинаються. 
Костянтин Миколайович подя-
кував дітям за наполегливість та 
майстерність, яку вони з рока-
ми здобули, а також їх батькам, 
які підтримували своїх нащад-
ків та весь колектив у хвилини 
злетів і падінь. 

Після привітань усі присут-
ні мали змогу переглянути два 
фільми, змонтовані із фото-
графій різних років народного 
та хореографічного відділень 
цього закладу. А далі розпочав-
ся справжній феєрверк висту-
пів – танців, запальних танків 
різних стилів та епох, після яких 
відбувалося вручення свідоцтв 
випускникам цього закладу, а 
також іменних медалей та пох-
вальних грамот вихованцям. 
Кожен прекрасний виступ су-
проводжувався шквалом емо-
цій та завершувався бурхливи-
ми оплесками вдячних глядачів.

Усіх присутніх із цією уро-
чистою подією, випускників, 
викладацький склад та батьків 
вихованців привітала заступ-
ник міського голови Тетяна 
Кочкова. Вона подарувала всім 
випускникам сувенірний фо-
тоальбом, виданий на честь 
60-ліття Боярки. Розвиток ди-
тячої творчості є пріоритет-
ним для міської влади, адже 
Боярська міська дитяча школа 
мистецтв є позашкільним нав-
чальним закладом, заснованим 

«ВиПУСКАЮчи – Не ВІДПУСКАЄМ!»

Боярською міською радою, має 
статус комунального спеціалі-
зованого позашкільного нав-
чального закладу.

З моменту заснування, 
школа мистецтв бере активну 
участь у всіх міських культур-
но-масових заходах, район-
них, обласних, всеукраїнських, 
міжнародних конкурсах та 
фестивалях дитячої творчос-
ті. Вихованці школи брали 
участь у Міжнародних змаган-
нях «BLACKPOOL DANCE 
FESTIVAL» (м. Блекпул, Вели-
ка Британія), «Морська муш-
ля» (м. Созопол, Болгарія), а 
також у Міжнародному чемпіо-
наті з бальних танців (м. Ассен, 
Нідерланди). Традиційними 
стали гастрольні поїздки вихо-
ванців школи мистецтв до міс-
та-побратима Пулави (Поль-
ща), відповідно до договорів 
про співпрацю та партнерство 
між Києво-Святошинським ра-
йоном та Пулавським повітом 
у рамках культурно-освітньої 
програми на запрошення влади 
Пулавського повіту.

Викладачі та батьки пиша-
ються, що вихованці школи 
кожного року стають перемож-
цями та лауреатами престижних 
конкурсів та фестивалів, чемпі-
онами м. Києва, Київської обл., 
України (WDC, IDSF), а також 
тим, що діти — володарі золотих, 
срібних та бронзових нагород за 
результатами класифікаційних 
змагань та конкурсів Спілки 
громадських організацій спор-
тивного танцю України.

Свято віддзвеніло, але під-
ростає нова достойна зміна 
юних дарувань, які примножу-
ють мистецьку славу Боярки 
далеко за її межами.

Ольга Городня

Саме такі слова неодноразово лунали недільного вечора 25 ве-
ресня у стінах Боярської гімназії, де було напрочуд гамірно і людно, 
й коридорами прогулювались не школярики-гімназисти, а вихованці 
Боярської міської дитячої школи мистецтв у різнобарвних концерт-
них костюмах різних танцювальних стилів та епох. Привід був справді 
урочистий: зібралися викладачі, вихованці та їхні батьки з нагоди вру-
чення дипломів випускникам про закінчення навчання у школі. 

22 вересня в Українському 
національному інформаційному 
агентстві «УКРІНФОРМ» відбулася 
презентація освітньо-патріотично-
го збірника «Школа патріотизму».

Книга «Школа патріотизму» 
присвячена дослідженню проб-
лем патріотичного виховання мо-
лоді та юнацтва. У збірнику автори 
представляють практичні методи 
козацько-лицарського виховання 
учнів і студентів, формування у 
них сили волі і сили духу, глибо-
кого розуму і високої духовності, 
готовності і практичних умінь бу-
дувати Українську державу. 

Найбільше сторінок збір-
ника присвячено роботі Киє-
во-Святошинської районної 
організації Української спілки 
ветеранів Афганістану (воїнів-
інтернаціоналістів) й народно-
го козацького хору «Горлиця» 

Тарасівського сільського бу-
динку культури.

На презентації книги був 
присутній весь актив Києво-
Святошинської організації 
УСВА на чолі з головою ор-
ганізації Ларисою Козленко: 
заступники голови Олег Свін-
ціцький (він же – голова Ви-
шнівської міської організації 
ветеранів УСВА) та Олександр 
Бондаренко, Анатолій Палій 
і Микола Гуменюк. Виступа-
ючи перед присутніми, Лари-
са Козленко щиро подякувала 
Юрію Мельничуку за унікальну 
можливість спільно з козака-
ми, викладачами університету 
взяти активну участь у патріо-
тичному вихованні майбутніх 
патріотів України. Як і за те, що 
діяльність районної організації 
щедро висвітлена на сторінках 
збірника. 

ПАТРІОТІВ ВиХОВУЮТЬ ЗМАлечКУ

З 29 вересня до 2 жовтня в 
Мінську відбувався чемпіонат 
світу з грепплінгу UWW. Участь 
взяли представники понад 40 
країн світу, зокрема, і України.

Вітаємо боярчанина            
Віктора Матейка, який на цих 
змаганнях у категорії 100+ 
посів третє призове місце.

У змаганнях взяли участь 
спортсмени віком від 18 до 30 років.

«СВІТОВА БРОНЗА» У БОЯРчАНиНА

Грепплінг – це вид бороть-
би, який поєднує в собі техніку 
всіх борцівських дисциплін, з 
мінімальними обмеженнями 
щодо використання больових 
прийомів.

Нині грепплінг є одним з 
найпопулярніших видів бо-
ротьби, який розвивається 
більш ніж 120 країнах світу. 

МАЙБУТНЄ

6 жовтня у рамках благодій-
ної програми «З дитинства – чем-
піон» відбулося відкриття спорт-
залу для занять боротьбою самбо 
в КЗ КОР «Боярська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат 
І-ІІ ступенів». 

У відкритті взяли участь ди-
ректор БСЗОШ-інтернат І-ІІ ст. 
Зінаїда Маріогло, директор Бла-
годійного фонду «Благомай» Кос-

тянтин Голубятніков, засновник 
проекту «З дитинства – чемпіон» 
і організатор проекту «Спарта» в 
Києві Олександр Волошаненко, 
віце-президент федерації бойово-
го самбо України Федір Середюк 
та міський голова Олександр За-
рубін. 

Це вже другий зал Благо-
дійного фонду «Благомай», від-
критий спільно з учасниками 
київського проекту «Спарта». 

Про користь занять спортом 
і зокрема самбо говорили усі 
почесні гості. Зокрема міський 
голова Олександр Зарубін по-
ділився з присутніми спогадом 
про те, як на початку 90-х років 
він навчався у тренера Федора 
Середюка.

Новий зал школярам дуже 
сподобався. Вони познайоми-
лись зі своїм тренером і чекають 
на початок занять.

ВІДКРиТО ЗАл ДлЯ БОРОТЬБи САМБО



гОРОСКОП 
Овен

Досить тривожний період. Звертайте увагу на 
побоювання, прислухайтеся до інтуїції, але не пе-
рестарайтеся. Варто розібратися зі своїми ворогами, 
а для зменшення напруги і агресії – піти в спортзал. 
Вдалий час для боротьби зі шкідливими звичками – 
вольовим рішенням можна їх позбутися.  

Телець
Ви зможете добитися поставлених цілей. Не 

варто надягати рожеві окуляри і будувати повіт-
ряні замки, можна впоратися тільки з реальним 
завданням, що вимагає завзятості і працьовитості. 
Везіння дозволить провернути ризикову справу, 
яка може принести значний прибуток. 

Близнюки
Час, коли доведеться зануритися в роботу. 

Можливі тривалі відрядження, хтось почне вивча-
ти нові напрямки в професійній сфері. Фінансове 
становище може покращитись завдяки підвищен-
ню зарплати. Компроміси - ось вирішення всіх лю-
бовних проблем: часом слід іти на поступки, навіть 
якщо ви маєте рацію. 

Рак
Можливі депресії, захочеться замкнутися в 

собі, відгородившись від світу. Допоможе лише 
нове любовне захоплення, якому все ж не варто 
повністю довіряти. Є шанс збільшити свій капітал, 
причому гроші будуть литися рікою практично без 
зусиль. Не забувайте про щедрість, цим уникнете 
заздрості.

Лев
Період буде трохи метушливим, але цілком 

вдалим. На роботі можна досягти непоганих ре-
зультатів, особисте життя також буде на висоті. Ви-
являючи свою оригінальність і фантазію, можна 
повністю зачарувати кохану людину і попросити 
вибачення після сварки. 

Діва
Нині вам властива якась загадковість, що спо-

добається далеко не всім. У діловій і любовній сфе-
рах можлива поява проблем через невизначеність – 
не слід темнити і уникати відповідей. Попрацюйте 
над своїм іміджем і навчіться бути оригінальними. 
На вас чекає чимало любовних пригод.

Терези
У цей період ви будете відрізнятися неординар-

ністю вчинків. З’явиться прагнення до максималь-
ного результату і самовираження. До вирішення 
старих проблем зірки рекомендують застосову-
вати нові способи, тоді справа піде куди швидше. 
З’явиться бажання урізноманітнити своє життя. 

Скорпіон
Старанна праця дозволить вам добитися про-

цвітання і стабільності. Багато часу буде йти на 
кар’єру і зміцнення ділових зв’язків. Незважаючи 
на катастрофічну нестачу часу, ви зможете трима-
тися гідно, підтримати кохану людину і домогтися 
її розуміння. 

Стрілець
На вас чекає багато позитивних емоцій: всі 

проблеми можна буде вирішити і домогтися небу-
валих успіхів. Це період активності і рішучих, смі-
ливих дій. Можлива далека поїздка або відряджен-
ня, що дасть поштовх до подальшого розвитку в 
професійній сфері і творчості.

Козеріг
Вам потрібні твердість характеру і рішучість - 

це допоможе подолати труднощі. Вдасться досягти 
стабільності, але доведеться відкритися зовніш-
ньому світу і знаходити спільну мову з кожною лю-
диною. Не рекомендується пускати рішення про-
блем на самоплив.

Водолій
Поставлені цілі і завдання будуть легко втілю-

ватися в життя, за свою працю ви отримаєте мо-
ральну і фінансову винагороду. Важливо терпляче 
і ретельно виконувати свою роботу. В особистому 
житті також намічаються позитивні події, але ста-
райтеся не провокувати ревнощів своєї половинки.

Риби
Рутина може викликати роздратування і неза-

доволеність життям, тож доведеться піднімати свій 
настрій. Для того, щоб впоратися з недоробками, 
знадобиться чимало терпіння і наполегливості. 
Доведеться багато спілкуватися і налагоджувати 
зв’язки. Проявляйте чуйність та ніжність до коха-
ної людини. 
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ДОШКА ОгОлОШеНЬ

ліцензія, гарантія, якість!
Комплексне постачання будівельних об’єктів 

(Металопрокат, ЗБВ, бетон, пісок, щебінь, пиломатеріали і т. п. 
Виготовлення металоконструкцій, загальнобуд, моноліт)

БУДІВелЬНІ РОБОТи БУДЬ-ЯКОї СКлАДНОСТІ!

ТОВ «еКО РеМБУД» 
(044) 466-05-25

EcorEmbud1@gmaIl.com

WWW.EcorEmbud.com

Т О В  « К и ї В С Ь К А  М ’ Я С Н А 
Т е Х Н О л О г І ч Н А  К О М П А Н І Я »
ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ В СУПеРМАРКеТ:

• ПРОДАВцІВ У М’ЯСНиЙ ВІДДІл
• ОБВАлЮВАлЬНиКІВ М’ЯСА

м. Боярка вул. Молодіжна, 76
тел.: (067) 328-96-75

Втрачену довідку замість військово-
го квитка № 4/99 від 30.01.1997 на ім’я 
Назаренка Олександра Олександрови-
ча вважати недійсною.

Втрачену довідку замість військово-
го квитка № 1/005983 від 5.04.2005 на 
ім’я Левинського Євгенія Володимиро-
вича вважати недійсною.

12 жовтня 2016 року о 19:00 годині відбудеться 
підписання та погодження акта прийому-передачі 

межових знаків та схеми розподілу за адресою:   
м. Боярка, вул. Богданівська, 25/11, кв. 4.

Просимо суміжних землевласників з’явитися 
за вказаною адресою для підписання акта.

Втрачений диплом ТВ-1 № 186153 про закінчення Київсько-
го державного інституту фізичної культури, виданий у 1989 році 
Приймаку Олександру Васильовичу, вважати недійсним.

 

по вул. Шкільна (Дзержинського), 28 
для проведення навчально-тренувальних 

занять з таеквон-до. 

ЗДАЄТЬСЯ СПОРТЗА л 
БОЯРСЬКОї ЗОШ № 4

ДОВІДКи ЗА ТелеФОНОМ: 
(063) 102-61-88, БОгДАН. 

Якби на Боярку 2 жовтня 
глянули інопланетяни, то вони, 
напевно, подумали б, що люди у 
нас, а особливо – діти, у масово-
му порядку їздять виключно на 
велосипедах й цілими династія-
ми ведуть здоровий спосіб життя. 

Оскільки такої кількості на-
роду з двоколісними друзями, 
яка зібралася у парку ім. Шев-
ченка, на алеях за колишнім ба-

сейном «Прометей», можна по-
бачити лише двічі на рік, коли 
проходять весняні та осінні ди-
тячі велоперегони. І щоразу, за 
розповідями організаторів, зби-
рається все більший гурт малечі 
зі своїми батьками.

Цього дня Боярський ту-
ристичний клуб «ІСКРА» та 
ідейний натхненник і органі-
затор Юлія Апостолова разом 
з однодумцями Олександром 

Косяченком та Володимиром Паш-
ковим восьмий раз поспіль прове-
ли осінні дитячі велоперегони. Вже 
зранку містом снували юні велоси-
педисти – вершники двоколісних 
коней. 

У перегонах взяли участь 256 юних 
велосипедистів. А підбадьорювали 
учасників та давали організаційні по-
ради їхнім батькам ведучі – Олександр 
Грабовенко та Вікторія Балик. 

Скрізь панувала дружня атмосфера 
і навіть ті, кому не дісталося призо-
ве перше місце, не сумували й отри-
мували заохочувальні подарунки від 
спонсорів естафети. А деякі маленькі 
спортсмени, отримавши медалі, не зні-
мали їх навіть удома. 

Безумовно, така подія не була б 
можливою без цілої команди однодум-
ців та небайдужих людей. Зокрема, фі-
нансову та організаційну підтримку за-
ходу надали: кафе «Котофей», «Міка»; 
«Family Park», компанія «Гамма». Та-
кож організатори дякують за дієву під-
тримку організації «Velo online» та ГО 
«Затишна Боярка» і «ВелоБоярка».

Ольга Городня

ОСІННЯ ДиТЯчА ВелОгОНКА
ЗІБРАлА РеКОРДНУ КІлЬКІСТЬ УчАСНиКІВ

Вітаємо Антоненко 
Надію Іванівну з 80-річчям

З повагою, голова Боярської міської організації інвалідів війни 
та учасників бойових дій володимир нурищенко

МеБЛеВІй фАБРицІ

Тел. (067) 247-07-51

у зв’язку з розширенням виробництва 
на постійну роботу ПОТРІБНІ ПРАцІВНиКи:

• ШВАчКи
• СТОлЯРи-ВеРСТАТНиКи
• СКлАДАлЬНиКи КАРКАСІВ
Місце розташування – с. Тарасівка.

ЗАРОБІТНА ПлАТА ВІД 8000 гРН.

12 жовтня 2016 року о 18:00 годині 
відбудеться підписання та погодження 

акта прийому-передачі межових знаків та 
схеми розподілу за адресою:   м. Боярка, 

пров. О. Ткаченка (Жовтневий), 8.
Просимо суміжних землевласників 
з’явитися за вказаною адресою для 

підписання акта.

Втрачений військовий квиток НС № 0324037, вида-
ний Швецю Миколі Михайловичу, вважати недійсним.


