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СЛОВО МЕРА

Приємно бачити, як після тривалого періоду 
занепаду і стагнації Боярка оживає. Розмірено 
і без поспіху все більше набуває рис справж-
нього міста з тротуарами, дорогами, вуличним 
освітленням, озелененням, утепленими дитсад-
ками, новими спортивними та дитячими май-
данчиками. За всім цим стоїть копітка щоденна 
праця багатьох людей. Наближається День міс-
та, коли можна і треба оцінити рік роботи. 

На питання: чим найбільше переймається 
міський голова у переддень свята, відповідає 
Олександр Зарубін.

«Перегортаючи чергову сторінку жит-
тя, кожен із нас пильніше вдивляється у 
майбутнє. Бо над минулим ми, на жаль, 
не маємо влади. А те, що завтра побачать 
наші діти та онуки, залежить саме від нас. 
Цим принципом я керуюсь у всіх своїх 
вчинках і намірах.

Переконаний, якщо кожен крок роби-
ти осмислено, можна багато чого досягти. 
Тому щодня ми робимо речі, які вплива-
ють на наше завтра. Охайне та доглянуте 
місто – це наш спільний дім, джерело, в 
якому ми черпаємо сили. Я щиро бажаю 
кожному з нас добра і миру, радості і до-
статку, щоб світло наших сердець освіт-
лювало простір навколо нас.

Завдяки цьому наша рідна Боярка у 
майбутньому стане квітучим європей-
ським містом. Єдиний шлях до цього – 
створення об’єднаної територіальної гро-
мади з центром у Боярці. 

В історичному минулому наше місто 

вже було районним центром. Нині воно – 
місто районного підпорядкування. 

Саме тому звертаюсь до депутатів та 
жителів громад Боярки і Малютянки. Ми 
всі разом не маємо права втратити мож-
ливість добровільного об'єднання на-
ших громад у спроможну, самостійну та 
потужну об'єднану громаду. Об'єднана 
громада нарешті отримає повноваження 
міста обласного значення та зовсім інше 
фінансування. Це кардинально змінить 
темпи розвитку як нашого міста, так і 
села Малютянка (та хутір Іванків). 

За перший же рік село Малютянка 
отримає 60 млн. на розвиток інфраструк-
тури, а це 100-річний бюджет села. Буде 
побудовано садочок, відремонтовано 
школу та амбулаторію, відновлено доро-
ги, освітлення та багато іншого.

Я готовий підписати такий меморан-
дум для розвитку нашої об'єднаної грома-
ди. Впевнений, що його підпишуть всі ке-
рівники політичних сил нашого міста. Нам 
усім потрібно забути про політичні амбіції, 
об'єднатися та піти на перші вибори в Бо-
ярську об'єднану громаду! Зволікати вже 
не можна, бо втратимо те, чого чекали Бо-
ярка і Малютянка з моменту отримання 
незалежності нашою державою. 

Вірю в НАС та нашу успішну об'єднану 
громаду.

Користуючись нагодою, вітаю бояр-
чан з Днем міста та зичу процвітання, до-
статку, щасливого майбутнього та родин-
ного затишку». 

КОЛИ ДЕНЬ 
ВІДОБРАЖАЄ РІК РОБОТИ
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Вперше в історії Боярки роз-
почалася планова заміна важли-
вих елементів водогону на мережі 
водопостачання: — встановлення 
засувок із гумовим клином.

Як розповів головний інже-
нер КП «Боярка-Водоканал» 
Василь Гайдамака, такі роботи 
в Боярці взагалі проводяться 
чи не вперше за останні 40-50 
років. До виконання цих робіт 
Боярський водоканал підійшов 
з урахуванням сучасних ви-
мог, використовуючи засувки 
з гумовим клином польського 
виробництва, які характеризу-
ються гарною герметичністю та 
легкою експлуатацією.

«Справа в тому, – говорить 
Василь Володимирович, – що 
засувки старого зразка швидко 
виходять з ладу, і саме тому ми 
змушені були під час кожної 
аварії зупиняти водопостачан-
ня всього міста. З іншого боку, 
засувки із гумовим клином, які 
вже надзвичайно добре заре-
комендували себе, зокрема, у 
Вишневому, в Україні не ви-
пускаються, а виробляють їх у 
Польщі, Німеччині, Китаї та ін-

КП «БОяРКА-ВОДОКАНАЛ» ПОВІДОМЛяЄ 

ших країнах. Ми зупинилися на 
польському варіанті».

За період вересень-жовтень 
планується замінити засувки 
на значні аварійно небезпечних 
ділянках та таких, де наванта-
ження на ці елементи водогону 
найбільші. Встановлення цьо-
го елементу дасть можливість 
комунальникам перекривати 
лише ту частину водогону, де 
проводяться аварійно-віднов-
лювальні роботи. 

Подібні засувки працівники 
Водоканалу вже встановили на-

прикінці серпня на вул. Яблуне-
вій. І ось нині тривають роботи 
на ділянці по вул. Мазепи –                                                       
Маяковського. 

- Під час заміни цих над-
звичайно важливих елемен-
тів водогону не обійшлося без                     
проблем? 

– Зважаючи на «поважний» 
вік боярської системи водопос-
тачання, під час виконання цих 
робіт потрібно було провести 
певну підготовку та доукомп-
лектувати наші бригади необ-
хідним інструментом.

У вересні-жовтні заплановано 
встановити засувки із гумовим 
клином за адресами: вул. Маяков-
ського – вул. Богдана Хмельниць-
кого (три засувки ДУ-150), вул. 
Чернишевського (чотири засувки 
ДУ-150), вул. Київська – вул. Кі-
бенка (чотири засувки ДУ-100 та 
ремонт камери), вул. Київська – 
вул. М. Грушевського (одна ДУ-
100), вул. Польова (одна ДУ-100) 
та вул. Волгоградська – вул. Гер-
цена (одна ДУ-150).

Всього працівники КП «Бо-
ярка-Водоканал» мають замі-
нити близько 30 засувок. 

Розмову вів 
Радіслав Кокодзей

РОЗПОЧАЛАСЬ ЗАМІНА «П’яТОГО ЕЛЕМЕНТУ» ВОДОГОНУ Керуючись ч. 6 ст. 32 За-
кону України «Про житло-
во-комунальні послуги», на 
підставі рішення виконавчого 
комітету Боярської міської ради 
від 22.08.2017 р. № 44/4 «Про 
коригування тарифу на послугу 
з вивезення твердих побутових 
відходів (ТПВ), встановленого 
рішенням виконавчого комі-
тету Боярської міської ради від 
28.10.2014 року № 55/4 «Про 
встановлення тарифу на ви-
віз твердих побутових відхо-
дів (ТПВ) у м. Боярка для всіх 
категорій споживачів», Кому-
нальне підприємство «Боярське 
головне виробниче управління 
житлово-комунального госпо-
дарства» повідомляє споживачів, 
що з 01 листопада 2017 року вво-

дяться в дію відкориговані та-
рифи на вивезення твердих по-
бутових відходів по місту Боярка.

Після коригування тари-
фи на послуги з вивезення 1 м 
куб. твердих побутових відходів 
(ТПВ) становлять:

для населення – 59,62 грн. з ПДВ;
для бюджетних установ – 

67,22 грн./ м куб. з ПДВ;
для інших споживачів –           

73,06 грн./м куб. з ПДВ.
Тариф на послугу з вивезен-

ня твердих побутових відходів 
(ТПВ) з однієї людини в місяць 
у м. Боярка з 01 листопада 2017 
року становить 17,89 грн. з ПДВ.

Додаткову інформацію мож-
на отримати за телефонами: 46-
924, 41-170 або за адресою: м. 
Боярка, вул. П. Сагайдачного, 30.

КП «БГВУЖКГ» ПОВІДОМЛяЄ

НА ПОСТІйНУ РОБОТУ ДО 
КП «БГВУЖКГ» ПОТРІБНІ:

• СЛЮСАРІ-САНТЕХНІКИ – 4 одиниці; 
• ПОКРІВЕЛЬНИКИ 4-го розряду – 2 одиниці;
• СЛЮСАРІ З РЕМОНТУ УСТАТКУВАННЯ КОТЕЛЕНЬ – 

2 одиниці;
• СЛЮСАРІ З РЕМОНТУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ – 

2 одиниці; 
• ОПЕРАТОРИ КОТЕЛЬНІ НА ТВЕРДОМУ ПАЛИВІ – 

2 одиниці;
• ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИКИ – 2 одиниці;
• ТЕСЛЯР – 1 одиниця. 

За довідками звертатись за адресою: вул. П. Сагайдачного, 30, 
ТЕЛ. ДЛя ДОВІДОК: (04598) 46-924, 41-170. 

З 10 до 20 вересня 2017 року 
працівниками виробничих дільниць:

• своєчасно виконуються ро-
боти з усунення аварійних ситу-
ацій в житлових будинках, згідно 
із заявками громадян до аварій-
но-диспетчерської служби;

• продовжуються роботи із 
заміни окремих ділянок внут-
рішньо будинкових мереж 
водо-, теплопостачання та во-
довідведення у будинку по вул. 
Лінійній, 28, під'їзди 4; 5; 6;

• придбано матеріали для 
проведення ремонту покрівлі 
даху над окремими квартирами 
у будинку по вул. Білогород-
ській, 21;

• продовжуються роботи із 
реконструкції тротуару по вул. 
Гоголя;

• проведено демонтаж дитя-
чого майданчика біля будинку 

по вул. Білогородській, 23, який 
знаходився в аварійному стані;

• облаштовано дитячий май-
данчик біля будинку по вул. 
Волгоградській, 20;

• проведено демонтаж окре-
мих конструкцій дитячого май-
данчика біля будинку по вул. 
Білогородській, 43;

• заплановано встановлення 
елементів обмеження швидко-
сті та відповідних дорожніх зна-
ків на перехресті вулиць Мая-
ковського – Б. Хмельницького; 
Маяковського – Жуковського;

• проводиться робота по під-
готовці до святкування Дня 
міста в парку ім. Шевченка: ви-
далено аварійне дерево біля ди-
тячого майданчика; проведено 
ремонт та фарбування лавок; 
благоустрій та прикрашено те-
риторію парку.

Обслуговування населен-
ня здійснюється на бездого-
вірній основі, що тягне за со-
бою затримки у перерахуванні 
коштів, некоректну подачу 
інформації про платника та 
показники лічильників води 
від ПАТ «Укрпошта». Все це 
створює масу незручностей 

як для споживача, так і для                                                                       
КП «Боярка-Водоканал». 

Для уникнення непорозу-
мінь при звірках рахунків ре-
комендуємо своїм споживачам 
здійснювати оплату за водо-
постачання та водовідведення 
у відділеннях Ощадбанку, При-
ватбанку з контролем даних про 

показники лічильників у ка-
совому чеку. 

Платежі за воду (без комі-
сійних винагород) приймає 
каса підприємства по вул. Бі-
логородській, 13, яка працює:

щоденно з 8:30 до 16:30. 
обідня перерва 
з 12:00 до 13:00.

    КП «Боярка-Водоканал» повідомляє споживачів, що з 1 березня 2017 року між КП «Боярка-Водо-
канал» та ПАТ «Укрпошта» припинено договірні відносини на приймання та обробку платежів за водо-
постачання та водовідведення. 

Для потреб КП «Боярка-Во-
доканал» за кошти з міського 
бюджету придбано аварійну ма-
шину АСАМ на шасі МАЗ 4381 
вартістю 1 485 000 грн. Про це 
повідомив директор КП «Боярка-
Водоканал» Андрій Михеєнко. 

«Спецавтомобіль призначено 
для перевезення аварійної бри-
гади, яка займається відновлен-
ням водопровідних систем міста. 
Підприємство відчувало нагаль-
ну потребу в придбанні цієї ма-
шини. Наші працівники і так 
часто виконують свою роботу в 
складних умовах, вони потерпа-
ли через відсутність елементар-
них зручностей. З придбанням 
нової машини ліквідувати аварії 

У ВОДОКАНАЛУ НОВА АВАРІйКА

буде трохи простіше», – наголо-
сив Андрій Михеєнко.

Аварійна машина дає мож-
ливість транспортувати до міс-

ця ліквідації аварії до 9 праців-
ників, у ній можна розмістити 
пересувну майстерню та необ-
хідний інструмент.

ФОТОФАКТ

На центральній алеї парку ім. Шевченка до Дня міста працівники 
КП «БГВУЖКГ» відремонтували та пофарбували лавки. 

Також встановлено нові сміттєві урни.
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Виконавчий комітет Боярської міської ради розпочав співпра-
цю із сервісом державних електронних послуг IGov.

Пропонуємо Вашій увазі перший блок адміністративних пос-
луг онлайн за посиланням: https://mistoboyarka.gov.ua/zhyteliam/
igov_Item2.html.

За допомогою даного порталу Ви маєте змогу замовити                         
послугу, не виходячи з дому:

ВІДТЕПЕР У БОяРЦІ АДМІНІСТРАТИВНІ 
ПОСЛУГИ ДОСТУПНІ ОНЛАйН

Цей портал розроблено волонтерською командою iGov у             
рамках боротьби з корупцією в Україні та вдосконалення бізнес-
процесів у наших державних органах. Тут зібрано послуги, які 
державні органи України надають громадянам та бізнесу.

Для замовлення послуги Вам необхідно зареєструватися 
на порталі iGov, увійти в особистий кабінет, внести необхідну                    
інформацію та замовити необхідну послугу.

Забрати документ можна буде в зручний для вас час в                                   
Боярській міській раді за адресою: вул. М. Грушевського, 39.

• Реєстрація місця проживання особи (із опцією одно-
часного зняття з реєстрації з попереднього місця);

• Зняття з реєстрації місця проживання особи у зв'язку 
зі смертю;

• Зняття з реєстрації місця проживання особи;
• Довідка про реєстрацію місця проживання/перебу-

вання особи (для отримання ID-карти);
• Реєстрація місця проживання дитини до чотирнад-

цяти років;
• Зняття з реєстрації місця проживання дитини до чо-

тирнадцяти років;

Зайти на сайт mistoboyarka.gov.ua. На головній сторінці 
або в меню «Жителям» перейти за посиланням iGov та            
вибрати потрібну послугу зі списку. 

У полі «Оберіть свій регіон» вибрати Київську область, а в 
полі «Місто» – Боярка.

Здійснити вхід через один із запропонованих та зручних 
для Вас способів. 

Пройти ідентифікацію та заповнити всі обов'язкові поля. 
Вказати дату та час, коли Вам буде зручно прийти до орга-
ну реєстрації для завершення процесу.

Завантажити скан або фотографію необхідних документів.

Коли заявка буде оброблена, Ви отримаєте підтвер-
дження, що на Вас чекають у зазначений час із пере-
ліком документів.

У зазначений час Ви приходите до органа реєстрації, де 
підписуєте всі необхідні документи та відразу отримуєте 
печатки про реєстрацію в паспорті чи інші довідки. 

яК ЗАМОВИТИ АДМІНІСТРАТИВНУ 
ПОСЛУГУ ОНЛАйН
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Місто Боярка
офіційний портал: mistoboyarka.gov.ua

+380 (4598) 42-246
portalboyarka@gmail.com

Боярська міська рада

НА ОФІЦІйНОМУ ПОРТАЛІ MISTOBOYARKA.GOV.UA ТЕПЕР
ДОСТУПНІ АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ 

ДЛя ЖИТЕЛІВ МІСТА БОяРКА

14 вересня в Боярці відбу-
лася презентаційна зустріч для 
майбутніх та діючих підприєм-
ців Боярки за проектом «Про-
дуктивні громади», організована 
ресурсним центром «ГУРТ» за фі-
нансової підтримки фонду «Все-
світня єврейська допомога» та за 
сприяння Боярської міської ради. 

Мета проекту – зацікавити по-
тенційних підприємців, відібрати 
та підтримати найбільш цікаві та 
корисні проекти для громади Бо-

ДОЛУЧАйТЕСЬ ДО КОРИСНИХ ПРОЕКТІВ
ярки: створення нових робочих 
місць, залучення до виробництва 
та бізнесу вразливих верств на-
селення тощо. Саме такі бізнеси 
отримають фінансову підтримку 
від ресурсного центру «ГУРТ». 
Тобто, автори обраних проектів 
зможуть отримати кошти для роз-
витку власного бізнесу. 

Зустріч провели представ-
ник ресурсного центру ГУРТ 
Марія Пилипенко та фінансо-
вий менеджер ресурсного цен-
тру «ГУРТ» Людмила Безсонова. 

Вони розповіли, що наступним 
кроком у рамках проекту буде 
захід у форматі «Бізнес-кафе», 
який дасть можливість виявити 
корисні бізнес-проекти. 

Всю інформацію можна зна-
йти на сайті www.gurt.org.ua або 
написавши на info@gurt.org.ua, 
вказавши назву проекту «Про-
дуктивні громади». Для того, 
щоб взяти участь у наступному 
заході – «Бізнес-кафе», який 
відбудеться 27 вересня 2017р, 
потрібно зареєструватися. 

Міністр інфраструктури Воло-
димир Омелян повідомив про пе-
реговори з представниками Ні-
меччини, згідно з якими Україна 
може отримати вживані електро-
поїзди з Європи, які перебувають 
у набагато кращому стані, аніж 
ремонтовані вітчизняні після 
реставрації.      

«Абсолютно неправильний 
підхід, коли ми звітуємо про 
ремонт 10 вагонів, а їх тисячі. 

Ми розуміємо реально, що ні-
коли не зможемо їх замінити. 
Друга проблема – відсутність 
власного виробництва елек-
тричок», – зазначив міністр. 
Він вважає, що німецькі потя-
ги допоможуть «хоч якось ста-
білізувати ринок приміських 
перевезень».

Користувачі соцмереж вва-
жають, що частина німецьких 
потягів повинні потрапити і в 
Київську область.

ЗАЛІЗНИЧНИй СЕКОНД-ХЕНД

З нагоди Дня партизанської 
слави 21 вересня у Боярці, в 
приміщенні районної ради ве-
теранів, привітали учасників 
партизанського руху у Другій 
Світовій війні. Найщиріші по-
бажання здоров’я та оптиміз-
му приймали боярчани Надія 
Миколаївна Шабада, Леонід 
Захарович Волкодав, Марія 
Дмитрівна Дунаєва, Євдокія 
Федорівна Синенко та Павло 
Данилович Наумчук.

Партизанів Другої Світової 
вітали: заступник голови Киє-
во-Святошинської РДА Михай-
ло Лєзнік, заступник міського 
голови Тетяна Кочкова, голова 
районної ради ветеранів Ана-
толій Пастовенський, голова 
Боярської організації ветеранів 
війни та праці Лідія Хоменко.

Партизанський рух – це один 
з видів народної боротьби за свою 
свободу та незалежність. Саме 
партизанськими діями невидимі 

месники наносили несподівані 
удари по ворогу. Такі дії потре-
бували сміливості, кмітливості 
та відваги, а ще вміння маскува-
тися, виживати, здобувати цінну 
інформацію. Про це говорили 
учасники урочистостей. 

Під час зібрання відбулось 
покладання квітів до Кургану 
Слави в парку Перемоги. Також 
було вручено грамоти, нагоро-
ди та подарунки колишнім пар-
тизанам. 

ПРИВІТАЛИ НАРОДНИХ МЕСНИКІВ

21 вересня християни схід-
ного обряду святкують Різдво 
Пресвятої Богородиці або другу 
Пречисту, а в світі відзначають 
Міжнародний день миру.

З 2001 року Генеральна 
Асамблея ООН заявила, що 
День Миру буде відзначатися як 
день глобального припинення 
вогню і відмови від насильства, 
запропонувавши всім державам 
і народам дотримуватися при-
пинення воєнних дій протягом 
цього дня.  

ДЗВІН МИРУ, ЩОБ МОВЧАЛИ ГАРМАТИ

У центральних установах 
Організації Об'єднаних Націй 
цей День щорічно розпочина-
ється спеціальною церемонією 
біля Дзвону Миру, який вста-
новлено у західній частині саду, 
у дворі комплексу на газоні пе-
ред будівлею Секретаріату. 

Зазвичай о 10:00 за місце-
вим часом (14:00 по Гринвічу) 
Генеральний секретар Органі-
зації Об'єднаних Націй, перш 
ніж ударити у дзвін, виступає 
із спеціальним зверненням і 
закликає народи всього світу 

задуматися на мить над значен-
ням миру для всіх людей. Після 
хвилини мовчання Голова Ради 
Безпеки також виступає із за-
явою від імені членів Ради.

21 вересня, у Міжнародний 
день миру, в усіх школах Укра-
їни, які беруть участь у мирот-
ворчому русі, о 14-й годині за-
дзвонили шкільні «дзвоники 
миру», які сповістили про волю 
дітей, вчителів і батьків до вста-
новлення миру в Україні і на 
всій планеті. 

Це був перегук із Дзвоном 
Миру, який пролунав в альтанці 
біля штаб-квартири ООН в Нью-
Йорку. Дзвін миру, відлитий з 
монет, зібраних для нього дітьми 
з шістдесяти країн світу, закликає 
до єднання усіх людей в ім’я за-
хисту дітей і миру на планеті. 

Українську ініціативу Дзво-
ну Миру, організована голо-
вою Національної Ради Жінок 
України Людмилою Порохняк-
Гановською, підтримало Мініс-
терство освіти та науки України. 

Маємо надію, що Дзвін 
Миру колись зазвучить по всьо-
му світу, а гармати в цей час 
мовчатимуть. 
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11 вересня на території по-
чаткової школи Боярської ЗОШ 
№ 4 (вул. Незалежності, 4) відбу-
лося відкриття першого в Бояр-
ці спортивно-ігрового дитячого 
майданчика з інклюзивними 
елементами. Майданчик розра-
хований на дітей віком до 12 ро-
ків і, зокрема, на малюків з особ-
ливими потребами. 

Проект-переможець «Школа 
моєї мрії», який презентувала 
Лідія Савенко на пітчингу про-
ектів у рамках Програми під-

тримки громадських ініціатив, 
було реалізовано за спільного фі-
нансування Британської ради та 
Боярської міської ради. Активну 
участь у його встановленні взяли 
також і батьки учнів школи. 

З відкриттям цього унікаль-
ного дитячого об’єкта присут-
ніх привітали заступник місь-
кого голови Тетяна Кочкова та 
член параолімпійської збірної 
України з волейболу, учасниця 
ХІV літніх параолімпійських 
ігор 2012 року в Лондоні Ольга 
Космачевська (Шатило).

ВІДКРИТО ОСОБЛИВИй МАйДАНЧИК

На дитячому майданчику по вул. 
Кібенка для дітей віком від 2 до 10 
років встановлено новий ігровий 
елемент. Тож тепер місце для дитячих 
розваг повністю укомплектовано.

Проект-переможець «Май-
данчик від 0 до 10» по вул. Кі-
бенка, який презентувала Олена 
Старкова на пітчингу проектів 

ВТІЛЮЮТЬСя ПРОЕКТИ БОяРЧАН

у рамках Програми підтримки 
громадських ініціатив, було ре-
алізовано за спільного фінансу-
вання Британської ради та Бо-
ярської міської ради. Активну 
участь у його встановленні взя-
ли також і батьки, які прожива-
ють поруч з майданчиком. 

Тож майданчик чекає на 
своїх маленьких господарів.

Школа і дитячий сад – дві 
суміжні ланки в системі освіти. 
Відповідно до плану роботи по 
взаємодії дошкільного закладу 
з школою, 14 вересня для ви-
хованців старших груп ДНЗ-ЦРД 
«Джерельце» було проведено екс-
курсію до БОярської  ЗОШ № 4. 

Саме відвідування школи 
допомагає малюкам без ост-

раху почати навчання і зро-
бити більш плавним і безбо-
лісним перехід до шкільного 
життя.

Вихованці дитячого садка 
відвідали навчальні класи: пер-
шокласники проспівали для 
малюків склади, учні другого 
класу прочитали для дошкіль-
нят невеличке оповідання, учні 
четвертого класу запропонува-

яК ТАМ У ШКОЛІ?

ли дітям сісти за парти та відчу-
ти себе школярами. 

Після змістовної екскурсії 
по школі діти відпочили та по-
грали на новому спортивному 
майданчику. Дошкільнята у за-
хваті від екскурсії.  

Ганна Баластрік, 
вихователь-методист 

ДНЗ-ЦРД
«Джерельце»

13 вересня в рамках Тижня 
знань з основ безпеки життєді-
яльності рятувальники Києво-
Святошинського району завітали 
до Боярської ЗОШ № 3, де прове-
ли виховну бесіду із учнями 5-6 
класів та викладачами закладу.

Враховуючи вік слухачів, 
рятувальники підготували для 
дітей розповідь про правила 
безпеки, яких потрібно дотри-
муватись, аби попередити ви-
никнення пожежі в побуті та 
при користуванні електропри-
ладами. Також рятувальники 

ГОЛОВНЕ – НЕ РОЗГУБИТИСя

розповіли про дії при виявленні 
вибухонебезпечних предметів. 

Діти приміряли бойовий 
одяг, мали змогу відчути себе 
рятувальниками, посидіти в по-
жежному автомобілі та ліквіду-
вати умовну пожежу. У рамках 
акції діти вивчили номери екс-
трених служб, порядок дій при 
пожежі та інших надзвичайних 
подій. Не розгубитися в умовах 
надзвичайної ситуації – це го-
ловна складова успіху.

Однак цього потрібно на-
вчити, доступно розповісти як 
діяти, пояснити, що важливо 

усе робити швидко, адже у мо-
мент небезпеки ці знання не-
замінні. 

Від зустрічі діти отримали 
багато вражень та необхідних 
знань, та пообіцяли рятуваль-
никам ніколи не гратися з вог-
нем та дотримуватися основних 
правил безпеки.

Рятувальники побажали ма-
лечі безпечного та безтурбот-
ного дитинства та залишили на 
згадку пам’ятки з основними 
правилами пожежної безпеки 
для дітей.

7 жовтня у парку Перемоги 
відбудеться фестиваль 

«Під Покровом Тризуба».
У програмі:

• хода до меморіалу воїнів 
Армії УНР об 11:00 (від парку 
Перемоги);

• дитяча галявина із неймо-
вірно багатим розмаїттям май-
стер-класів від народних май-
стрів, майстринь та етнологів;

• ярмарок та фуд-корт;
• акустична сцена з відо-

мими українськими гуртами — 
Вій, КораЛЛі та Go-A, а також 
Сергій Василюк, Живосил Лю-
тий та Олексій Бик та ін.;  

• прем'єра для боярчан укра-
їнського історичного кіно – 
«Червоний». 

Також заплановано історич-
ні лекторії, цікаві зустрічі. 

ФЕСТИВАЛЬ 
«ПІД ПОКРОВОМ ТРИЗУБА»
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Територія парку Перемоги 
стала імпровізованим містечком, 
вхід у яке дозволено лише дітям 
з паспортами – їх вони отриму-
вали на вході. Взяло участь зага-
лом 3213 дітей. Вхід для дорослих 
дозволявся лише у супроводі ді-
тей. Кожен учасник міг «влашту-
ватися на роботу», до паспорта 
вписувались всі професії, у яких 
спробував себе учасник. Потім 
юні професіонали отримували 
«заробітну плату», яку обмінюва-
ли на іграшки та солодощі.

Честь виписати перший 
паспорт була надана місько-
му голові Олександру Зару-
біну. За його словами, міська 
рада офіційно звернулась до                    

«МІСТО ПРОФЕСІй»: КИМ БУТИ

9 вересня в парку Перемоги відбувся профорієнтаційний захід 
для дітей «Місто професій». Рятувальники, поліцейські, будівельники, 
стоматологи, журналісти, вихователі, артисти, складальники, ювеліри, 
пасічники, фармацевти – цього дня маленькі боярчани спробували 
себе у різних професіях. Ініціатор проведення – Боярська міська 
рада. Організатор – діловий журнал «Community».

організаторів з проханням 
провести «Місто професій» і в 
Боярці: «Радий, що цього року 
в графіку проведення було пе-
редбачено понад 30 великих 
міст України, де відбудеться 
«Місто професій», і Боярка – 
серед них. Щиро вдячний усім, 
хто долучився до організації 
свята для наших дітей», – на-
голосив міський голова.

«Місто професій» відвідав і 
голова Києво-Святошинської 
райради Вадим Гедульянов. 

Ідейний натхненник про-
ведення заходу в Боярці – за-
ступник міського голови Те-
тяна Кочкова, яка взяла на 
себе роль комунікатора між 
організаторами, спонсорами 
та представниками професій. 
«Я вдячна всім, хто долучився 
та підтримав ініціативу: гене-
ральному спонсору і партнеру 
заводу «Вентс», Боярському 
коледжу екології та природних 

ресурсів, відділу Нацполіції, 
рятувальникам, комунальним 
підприємствам міста, Бояр-
ській ДЮСШ, депутатам місь-
кої ради, підприємцям. Завдя-
ки такій злагодженій роботі 
нам вдалося створити справ-
жнє свято для дітей», – проко-
ментувала Тетяна Кочкова.

Діти мали можливість від-
чути себе в ролі дорослих та 
обрати професію на будь-
який смак. Так, в парку роз-
містилися найрізноманітніші 
локації: пожежна частина, во-
доканал, поліцейський відді-
лок, стоматологічний кабінет, 
лабораторії, редакція газети, 
дитячий садок тощо. 

Працівники газети «Бояр-
ка-інформ» також погралися з 
юними боярчанами. Маленькі 
журналісти брали інтерв’ю та 
писали репортажі, оформлю-

вали газету, маленькі диктори 
готували випуски телевізійних 
новин. А ще діти спробували 
себе як розповсюджувачі газет. 

Приємно було дивитися в 
сяючі очі дітей, які бігали від 
одного робочого місця до іншо-
го і старанно виконували зав-
дання. Винагородою служили 

іграшкові гроші – «гривники».
Навіть найменші гості свята 

могли спробувати свої сили і, 
зокрема, в ролі міського голови: 
підписувати та видавати важли-
ві документи, проводити при-
йоми громадян. Захід пройшов 
на славу, тож в міській раді пла-
нують зробити його щорічним.

МАйБУТНЄ
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Про встановлення розмірів 
плати за навчання в Боярській 
міській дитячій школі мистецтв 
на 2017-2018 навчальний рік та 
затвердження Положення про по-
рядок оплати та надання пільг з 
оплати за навчання 

    Керуючись ст. 32 Закону 
України «Про місцеве само-
врядування в Україні», Закона-
ми України «Про освіту», «Про 
позашкільну освіту», постано-
вою Кабінету Міністрів Укра-

БОяРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИй КОМІТЕТ
РІШЕННя

від 14 вересня 2017 року    № 47/2
м. Боярка

їни від 25.03.1997 № 260 «Про 
встановлення розміру плати за 
навчання у державних школах 
естетичного виховання дітей», 
постановою Кабінету Міні-
стрів України від 06.07.1992 № 
374 «Про плату за навчання у 
державних школах естетичного 
виховання дітей», Положенням 
про позашкільний навчаль-
ний заклад, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів 
України від 06.05.2001 № 433, 
Положенням про початковий 
спеціалізований мистецький 
навчальний заклад (школу ес-
тетичного виховання), затвер-
дженого наказом Міністерства 
культури і мистецтв України від 
06.08.2001 р. № 523, – 

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Затвердити Положення 

про порядок оплати та надання 
пільг з оплати за навчання в ко-
мунальному спеціалізованому 
позашкільному закладі «Бояр-
ська міська дитяча школа мис-
тецтв».

2. Затвердити з 01 вересня 
2017 року розміри плати за на-
вчання в Боярській міській 
дитячій школі мистецтв на 
2017-2018 навчальний рік (до-
дається).

3. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на за-
ступника міського голови Коч-
кову Т.П.

МІСЬКИй ГОЛОВА             О. О.ЗАРУБІН

1. Загальні положення
1.1. Це Положення роз-

роблено відповідно до Зако-
ну України «Про позашкільну 
освіту», Постанови Кабінету 
Міністрів України від 25 бе-
резня 1997 року № 260 «Про 
встановлення розміру плати 
за навчання дітей у державних 
школах естетичного вихован-
ня», Статуту Боярської міської 
дитячої школи мистецтв та ін-
ших нормативно-правових ак-
тів. Дане Положення регламен-
тує порядок оплати та надання 
пільг з оплати за навчання в Бо-
ярській міській дитячій школі 
мистецтв по таким відділенням:

бального танцю;
народного танцю;
сучасного танцю;
класичного танцю.
1.2. Це Положення поши-

рюється на спеціалізований по-
зашкільний навчальний заклад, 
що належить до комунальної 
власності територіальної гро-
мади міста Боярка, а саме: на 
Боярську міську дитячу школу 
мистецтв (далі «БМД школа 
мистецтв»).

1.3. Плата за навчання вста-
новлюється згідно зі ст. 26 
Закону України «Про поза-
шкільну освіту» та постанови 
Кабінету Міністрів України 
від 25.03.1997 року № 260 «Про 
встановлення розміру плати за 
навчання у державних школах 
естетичного виховання дітей».

1.4. Розмір плати за навчан-
ня в БМД школі мистецтв пере-
глядається і затверджується що-
річно рішенням виконавчого 
комітету Боярської міської ради 
до початку навчального року за 
відповідним поданням дирек-
тора школи. Плата за навчання 
встановлюється один раз на рік 
з 1 вересня.

1.5. Директор школи дово-
дить встановлений розмір плати 
за навчання до відома батьків.

2. Порядок внесення плати за 
навчання в БМД школі мистецтв

2.1. Плата за навчання вно-
ситься протягом дев’яти місяців 
навчального року щомісячно до 
10 числа поточного місяця. Учні, 
батьки яких своєчасно не внесли 

оплату за навчання, до занять не 
допускаються. При заборгова-
ності плати за навчання за два 
місяці (один минулий та один 
поточний), учні можуть бути від-
раховані з контингенту школи.

2.2. Плата за навчання вно-
ситься у безготівковій формі 
на розрахунковий рахунок на-
вчального закладу.

2.3. Учні, відраховані за 
систематичні пропуски та не-
виконання програмних вимог, 
мають право на поновлення на-
вчання у школі, згідно з пода-
ною заявою та внесення разової 
плату у двократному розмірі від 
встановленої вартості навчання 
на відповідному відділенні.

3. Пільги з оплати за навчан-
ня в БМД школі мистецтв

3.1. Перелік документів для 
застосування пільг, термін їх 
подання та періодичність по-
новлення доводиться до відома 
батьків адміністрацією закладу.

3.2. Пільги надаються на 
навчальний рік на підставі по-
даних батьками відповідних 
документів, що свідчать про 
можливість встановлення пільг 
з оплати з 1 числа до 15 числа 
того місяця, коли батьки учня 
подали письмову заяву та необ-
хідні документи.

3.3. При поданні батьками 
документів на встановлення 
пільг після 15 числа, оплата за 
відповідний місяць стягується у 
повному розмірі.

3.4. Встановити пільги з 
оплати за навчання таким кате-
горіям дітей:

3.4.1. Звільняються від опла-
ти за навчання на 100 %:

а) діти із багатодітних сімей;
б) діти-сироти;
в) діти, позбавлені батьків-

ського піклування;
г) діти-інваліди, відповідно 

до довідки медичного закладу 
про фізичний та психологічний 
стан здоров’я дитини;

д) діти з малозабезпечених 
сімей.

3.4.2. Зменшити оплату за 
навчання на 50 %:

а) дітям-напівсиротам; 
б) дітям, батьки яких є учас-

никами бойових дій в зоні АТО.

в) при навчанні двох учнів 
з однієї сім’ї батьківська плата 
встановлюється: 

• за першого учня в розмірі 
100 %, за другого – 50 %;

г) дітям, які навчаються на 
двох і більше відділеннях:

• за перше – 100 % та за на-
ступні по 50 %.

3.5. Передбачені цим Поло-
женням вищевказані пільги мо-
жуть надаватися лише з одного 
виду пільг на сім’ю із зазначе-
них видів пільг за бажанням 
батьків.

3.6. У разі хвороби учня про-
тягом двох місяців і більше, за 
наявності документів з лікуваль-
ного закладу та заяви батьків, за 
перший місяць хвороби оплачу-
ється 100 %, за наступні – 50 %.

3.7. За наявності медичної 
довідки про звільнення дити-
ни від фізичного навантаження 
протягом одного або більше мі-
сяців, батьківська плата за даний 
період встановлюється у розмірі 
50 % від встановленої вартості за 
навчання на відділенні.

4. Планування та викорис-
тання доходів від плати за на-
вчання в БМД школі мистецтв

4.1. Облік видатків та над-
ходжень, нарахування плати за 
навчання та контроль поклада-
ється на бухгалтерію БМД шко-
ли мистецтв.

4.2. Плата за навчання за-
раховується до власних над-
ходжень школи і спрямовуєть-
ся на виконання навчальних 
планів, матеріальні витрати, 
пов’язані з навчально-вихов-
ною роботою, оплату праці, 
матеріального стимулювання 
працівників, зміцнення мате-
ріально-технічної бази закладу, 
соціальний захист трудового 
колективу.

5. Прикінцеві положення
5.1. Дане Положення на-

бирає чинності з моменту його 
затвердження рішенням ви-
конавчого комітету Боярської 
міської ради.

5.2. Зміни та доповнення до 
Положення можуть вноситися 
відповідно до нормативно-пра-
вових актів України, що регла-
ментують дане питання.

ПОЛОЖЕННя 
про порядок оплати та надання пільг з оплати за навчання в 

Боярській міській дитячій школі мистецтв

1. Щомісячна плата за навчан-
ня дітей на відділеннях бально-
го, народного, сучасного та кла-
сичного танців:

50 грн. (4 години на місяць);
100 грн. (8 годин на місяць);
140 грн. (12 годин на місяць);
200 грн. (16 годин на місяць);
280 грн. (24 години на місяць);
360 грн. (32 години на місяць).
2. Щомісячна плата за навчан-

ня дітей в старших класах (5, 6, 
7) у зв’язку із збільшенням на-
вчальних годин, відповідно до 
навчальних планів та програм:
• на відділеннях бального та 
народного танців: 360 грн. на 
місяць ;
• на відділенні сучасного та 
класичного танців: 280 грн. на 
місяць.

3. Відповідно до встановленої 

кількості навчальних годин на 
місяць, річна плата за 9 місяців 
навчального року:

450 грн. (4 години на місяць);
900 грн. (8 годин на місяць);
1 260грн. (12 годин на місяць);
1 800 грн. (16 годин на місяць);
2 520 грн. (24 години на 
місяць);
3 240 грн. (32 години на 
місяць).

Розміри плати за навчання в
Боярській міській дитячій школі мистецтв на 2017-2018 навчальний рік

Про затвердження норми на-
копичення твердих побутових 
відходів на одного мешканця в 
рік та затвердження щільності 
твердих побутових відходів по м. 
Боярка для КП «БГВУЖКГ»

Керуючись ст. 28, 30 За-
кону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», 
Законом України «Про житло-
во-комунальні послуги», За-
коном України «Про відходи», 
відповідно до Постанови Ка-
бінету Міністрів України від 
10.12.2008 № 1070 «Про затвер-
дження Правил надання послуг 
з вивезення побутових відходів», 
Наказу Міністерства з питань 
житлово-комунального госпо-
дарства України від 30.07.2010 
№259 «Про затвердження Пра-
вил визначення норм надання 
послуг з вивезення твердих по-
бутових відходів», враховуючи 
рішення виконавчого коміте-
ту Боярської міської ради від 
22.08.2017 р. № 44/4, розглянув-
ши звернення начальника КП 
«БГВУЖКГ» Камінського В. А. 
від 13.09.2017 р. № 02-9/2091, 
з метою встановлення єдиних 
підходів до показників норму-
вання надання послуг з виве-
зення побутових відходів у місті 
Боярка для КП «БГВУЖКГ», –
ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Затвердити норму накопи-
чення твердих побутових відходів 
на одного мешканця в рік, а саме:

1.1. Норма накопичення 
твердих побутових відходів на 
одного мешканця становить 3,6 
м3 в рік, у т. ч. 10 % великогаба-
ритного сміття.

2. Затвердити щільність 
твердих побутових відходів по 
м. Боярка для КП «БГВУЖКГ»:

БОяРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИй КОМІТЕТ
РІШЕННя 

від 19 вересня 2017 року   №  48/5
м. Боярка

• для житлових будинків (ба-
гатоквартирних) – 319,4 кг/м3;

• для житлових будинків (при-
ватний сектор) – 319,4 кг/м3;

• для готелів – 152,0 кг/м3;
• для гуртожитків – 319,4 кг/м3;
• для санаторіїв – 159,0 кг/м3;
• для лікувально-профілак-

тичних закладів – 144,0 кг/м3;
• для складів – 434,0 кг/м3;
• для адміністративних і гро-

мадських установ та організацій – 
216,0 кг/м3;

• для шкіл – 184,0 кг/м3;
• для шкіл-інтернатів – 218,0 кг/м3;
• для профтехучилищ – 200,0 кг/м3;
• для дитячих дошкільних за-

кладів – 192,0 кг/м3;
• для промтоварних магази-

нів – 181,0 кг/м3;
• для продовольчих магази-

нів – 200,0 кг/м3;
• для ринків – 201,0 кг/м3;

мдля закладів культури і 
мистецтва – 109,0 кг/м3;

• для підприємств побутового 
обслуговування – 209,0 кг/м3;

• для вокзалів – 211,0 кг/м3;
• для автостоянок – 248,0 кг/м3;
• для ресторанів з відбором 

харчових відходів – 196,0 кг/м3;
• для ресторанів без відбору 

харчових відходів – 258,0 кг/м3;
• для кафе, їдалень з відбором 

харчових відходів – 192,0 кг/м3;
• для кафе, їдалень без відбору 

харчових відходів – 188,0 кг/м3;
мдля великогабаритних по-

бутових відходів – 150,0 кг/м3;
• для ремонтних побутових 

відходів – 550,0 кг/м3.
3. Рішення виконавчого ко-

мітету Боярської міської ради 
від 20.09.2011 р. № 88/4, вважа-
ти таким, що втратило чинність.

4. Оприлюднити дане рі-
шення в засобах масової інфор-
мації та на офіційному сайті Бо-
ярської міської ради.

5. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на за-
ступника міського голови, від-
повідно до розподілу функціо-
нальних обов’язків.
МІСЬКИй ГОЛОВА             О. О. ЗАРУБІН

Про прийняття до комунальної 
власності територіальної громади 
м. Боярка світлофорних об’єктів 

Відповідно до ст. 30 Закону 
України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», ч. 4 ст. 16, 17 
Закону України «Про автомо-
більні дороги», п. 5 ч. 1 ст. 21 За-
кону України «Про благоустрій 
населених пунктів», Закону 
України «Про передачу об'єктів 
права державної та комуналь-
ної власності», розглянувши 
лист Міністерства внутрішніх 
справ України від 10.08.2017                  
№ 11939/05/25-2017, а також 
з метою забезпечення безпеки 
дорожнього руху та організації 
належного управління світло-
форними об’єктами, – 
БОяРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Прийняти до комуналь-
ної власності територіальної 
громади м. Боярка світлофорні 
об’єкти, згідно з додатком.

2. Визначити балансоутри-
мувачем світлофорних об’єктів, 
які передбачені в додатку до 
цього рішення, КП «Боярське 
головне виробниче управління 
житлово-комунального госпо-
дарства».

3. Доручити виконавчому 
комітету Боярської міської ради 
створити спільно з представни-
ками Міністерства внутрішніх 
справ України комісію з  при-
ймання-передачі світлофорних 
об’єктів до комунальної влас-
ності територіальної громади м. 
Боярка. Передачу світлофорних 
об’єктів оформити відповідни-
ми актами приймання-передачі 
та затвердити на засіданні ви-
конавчого комітету Боярської 
міської ради.

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

МІСЬКИй ГОЛОВА              О.О. ЗАРУБІН

БОяРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІI СКЛИКАННя 

чергова 33 сесія
РІШЕННя № 33/1086

від 15 вересня 2017 року   м. Боярка

Перелік світлофорних об’єктів, які передаються до комунальної власності 
територіальної громади м. Боярка від державних підприємств, що належать до 

сфери управління Міністерства внутрішніх справ України

№ п/п Місцезнаходження (адреса) світлофорних об’єктів у м. Боярка

1 Перехрестя вул. Білогородської та вул. Молодіжної

2 Перехрестя вул. Білогородської та вул. Гоголя

3 вул. Садова (універмаг)

4 вул. Хрещатик (пішохідний міст)

5 Перехрестя вул. Шевченка та вул. Польової 
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Про затвердження звіту про 
виконання  міського бюджету за 
І півріччя 2017  року

Керуючись п. 23 ч. 1 ст. 26, 
пп. 4 п. а) ст. 28 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в 
Україні», відповідно до Бюджет-
ного Кодексу України, поста-
нов Кабінету Міністрів України 
від 28.02.02 р. № 228 «Про за-
твердження порядку складан-
ня, розгляду, затвердження та 
основних вимог до виконання 
кошторисів бюджетних уста-
нов» (зі змінами), заслухавши 
інформацію про виконання 

міського бюджету за І півріччя 
2017 року, та, враховуючи ви-
сновок постійної депутатської 
комісії з питань реалізації дер-
жавної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності, 
фінансів, бюджету, соціально-
економічного розвитку, – 
БОяРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про ви-
конання міського бюджету за І 
півріччя 2017 року 

по доходах у сумі 62 792,8 тис. 
грн., а саме:  

• загальний фонд – 51 875,3 
тис. грн., у т. ч. субвенція з ра-
йонного бюджету на утримання 
дошкільних та клубних закладів 

– 20 920,1 тис. грн., 
• спеціальний фонд – 10 917,5 

тис. грн., у т. ч. бюджет розвитку 
м. Боярка – 8 969,8 тис. грн., (з 

БОяРСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННя

Чергова 33 сесія
РІШЕННя № 33/1078

від 15 вересня  2017 року м. Боярка

них субвенція з районного бю-
джету – 6 725,5 тис. грн.);

по видатках у сумі 56 255,2 
тис. грн., а саме:

• загальний фонд – 43 151,7 
тис. грн., у т. ч. субвенція з ра-
йонного бюджету на утримання 
дошкільних та клубних закладів –                                                      
18 894,0 тис. грн. 

• спеціальний фонд –                                
13 103,5 тис. грн., у т. ч. з бю-
джету розвитку м. Боярка –                                                                          
11 505,2 тис. грн. 

2. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на 
постійну депутатську комісію 
з питань реалізації державної 
регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності, фі-
нансів, бюджету, соціально-
економічного розвитку. 
МІСЬКИй ГОЛОВА             О. О. ЗАРУБІН

Звіт про виконання бюджету 
міста Боярка за І півріччя 2017 року
ДОХОДИ

Доходи місцевого бюджету в 
2017 році формуються з враху-
ванням змін до Бюджетного та 
Податкового кодексів України. 

Одним із основних джерел 
наповнення загального фонду 
міського бюджету є:

• єдиний податок з юридич-
них та фізичних осіб;

• податок на майно, який, 
відповідно до внесених змін, 
включає: податок на нерухоме 
майно, відмінне від земельної 
ділянки; орендну плату за зем-
лю та транспортний податок;

• акцизний податок з ввезе-
них на митну територію Украї-
ни підакцизних товарів;

• адміністративні штрафи та 
штрафні санкції;

• адміністративні збори за на-
дання адміністративних послуг.

Доходи загального фонду 
міського бюджету, які форму-
ються за рахунок власних і за-
кріплених загальнодержавних 
податків і зборів, субвенції з 
районного бюджету на утри-
мання дошкільних та клуб-
них закладів, виконані у сумі                                                                                       
51 875,3 тис. грн., що становить 
109,1 % до планових показників за 
І півріччя 2017 року (план 47 552,9 
тис. грн. за І півріччя 2017 року), 
у. т. ч. субвенція з районного бю-
джету на утримання дошкільних 
та клубних закладів – 20 920,1 тис. 
грн.(план 20 920,1 тис. грн.)

Найбільшим джерелом влас-
них та закріплених доходів місь-
кого бюджету в 2017 році є міс-
цеві податки (єдиний податок та 
податок на майно), що форму-
ють майже 87,2 % доходів загаль-
ного фонду міського бюджету.

Вагомим джерелом напо-
внення міського бюджету є 
єдиний податок (з фізичних та 
юридичних осіб), на долю яко-
го припадає 47,4 % доходів за-
гального фонду – 14 666,9 тис. 
грн. (10 379,4 тис. грн. за І пів-
річчя 2016 року).

З податку на майно надій-
шло 12 325,3 тис. грн. (6 965,8 
тис. грн. за І півріччя 2016 року).

Із земельного податку з юри-
дичних осіб надійшло 7 607,7 
тис. грн. (3 052,0 тис. грн. за від-
повідний період 2016 року).

Орендна плата з юридичних 
осіб – за І півріччя 2017 року 
надійшло 3 058,1 тис. грн. (2 
287,6 тис. грн. за відповідний 
період 2016 року). 

У зв’язку із затвердженням 
Кабміном у 2017 році Постанови 
щодо Порядку зарахування ак-
цизного податку з виробленого 

та ввезеного пального, збільши-
лась кількість джерел наповне-
ння міського бюджету, в резуль-
таті чого за І півріччя міський 
бюджет отримав 857,1 тис. грн.  

Неподаткові надходження 
за звітний період отримані в 
сумі 1 208,7 тис. грн. 

Плата за надання адмін. по-
слуг: за І півріччя 2017 року на-
дійшло 621,0  тис. грн.   

Адміністративні штрафи та 
санкції за звітний період отри-
мані в сумі 36,6 тис. грн.

За І півріччя 2017 року надій-
шло 10 917,5 тис. грн. до спеці-
ального фонду міського бюджету. 

Податкові надходження до 
спеціального фонду становлять 
42,0 тис. грн.  

Неподаткові (власні) надхо-
дження до спеціального фонду, 
які формуються за рахунок над-
ходжень від батьківської плати 
за харчування дітей в ДНЗ та 
платних послуг будинку куль-
тури становлять 1 905,6 тис. грн.

Надходження до бюджету 
розвитку м. Боярка – 8 969,8 
тис. грн., з них – пайові внески 
на розвиток інфраструктури 
міста – 1 572,6 тис. грн., над-
ходження від продажу землі – 
671,7 тис. грн.

Всього доходи міського бю-
джету за І півріччя 2017 року ста-
новлять 62 792,8 тис. грн. 
ВИДАТКИ

Видатки загального фонду 
міського бюджету за І півріччя 
2017 року склали 43 151,7 тис. грн. 

Фінансування ДНЗ міста та 
Будинку культури в 2017 році 
здійснюється за рахунок коштів 
субвенції з районного бюджету 
на утримання дошкільних та 
клубних закладів.

Із загальної суми субвенції 
на виплату заробітної плати для 
ДНЗ було витрачено 13 812,0 
тис. грн., на оплату енергоно-
сіїв та комунальних послуг –                      
2 067,7 тис. грн. та харчування –                                                                        
1 299,4 тис. грн.  

Із загальної суми субвенції 
на виплату заробітної плати для 
Будинку культури було витра-
чено 766,8 тис. грн., на оплату 
енергоносіїв та комунальних 
послуг – 98,3 тис. грн. 

Видатки на забезпечення 
функціонування органів місце-
вого самоврядування склали 6 
359,3 тис. грн. 

На виконання програми роз-
витку культури – 162,7 тис. грн.

На виконання програми по 
соціальному захисту населення – 
550,0 тис. грн.

Дотація КП «Боярка-Водо-
канал» на оплату електроенергії –                                                                               
2 900,0 тис. грн. 

Видатки спеціального фонду місь-
кого бюджету за І півріччя 2017 року 
становлять 13 103,5 тис. грн., з них:

1 561,1 тис. грн. – харчуван-
ня дітей у ДНЗ;

11 505,2 тис. грн. – видатки 
по бюджету розвитку, а саме:

566,0 тис. грн. – придбання 
легкового автомобіля для по-
треб виконкому;

84,8 тис. грн. – придбання орг-
техніки для потреб виконкому;

237,9 тис. грн. – капітальний 
ремонт нежитлового приміщен-
ня по вул. Грушевського, 39 літ А;

158,7 тис. грн. – капітальні 
видатки ДНЗ «Даринка» на бла-
гоустрій території;

56,7 тис. грн. – капітальний 
ремонт ДНЗ «Іскорка»;

30,0 тис. грн. – придбання 
меморіального барельєфу Є. М. 
Коновальця, відповідно до про-
грами культури;

20,0 тис. грн. – виготовлен-
ня проекту будівництва вулич-
ного освітлення за адресою: вул. 
Хрещатик, 9;

558,8 тис. грн. – капітальні 
трансферти КП «БГВУЖКГ» на 
будівництво світлофорних об’єктів;

196,0 тис. грн. – розробка 
детальних планів територій; 

70,0 тис. грн. – капітальні 
трансферти КП «БГВУЖКГ» 
на виготовлення проектно-ко-
шторисної документації та екс-
пертизи по об’єкту «Капіталь-
ний ремонт території зелених 
насаджень загального користу-
вання у парку Перемоги по вул. 
Хрещатик, 86-в у м. Боярка;

2 485,5 тис. грн. – при-
дбання сміттєвоза для КП  
«БГВУЖКГ»;

6 725,5 тис. грн. – капіталь-
ний ремонт доріг у м. Боярка;

130,0 тис. грн. – придбання 
та встановлення скульптури в 
парку Перемоги «Воїнам, які за-
гинули під час проведення АТО» 
та «Героям Небесної Сотні»;

7,0 тис. грн. – послуги з про-
ведення геодезичних робіт на 
земельній ділянці за адресою: 
вул. Хрещатик, 103-б;

128,9 тис. грн. – топогра-
фо-геодезичні роботи, розробка 
технічної документації із землеу-
строю щодо проведення інвента-
ризації земель у межах м. Боярка;

39,4 тис. грн. – капітальні 
трансферти КП «БГВУЖКГ» на 
встановлення огорожі навколо 
спортивного майданчика СТРІТ 
ФАЙТ по вулиці Молодіжній.

Всього видатки міського бю-
джету за І півріччя 2017 року ста-
новлять 56 255,2 тис. грн.
Начальник відділу фінансів, 
економічного розвитку 
та торгівлі             Н. І. Мусієнко 

ДОДАТОК 1 до рішення сесії Боярської міської 
ради VІІ скликання  від 15.09.2017р. № 33/1078

Про затвердження міської 
Програми «Територіальна оборо-
на» на 2017-2018 роки 

Відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 
26 Закону України «Про місце-
ве самоврядування в Україні», 
Закону України «Про оборо-
ну України», Указу Президен-
та України від 02.09.2013 № 
471/2013 «Про затвердження 
Положення про територіаль-
ну оборону України», з метою 
формування в місті підрозділів 
(військових частин) територі-
альної оборони та враховуючи 
рекомендації постійних де-
путатських комісій Боярської 
міської ради, -

БОяРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити міську Про-

граму «Територіальна оборона» 
на 2017-2018 роки. 

2. Визначити головним роз-
порядником коштів міської 
Програми «Територіальна обо-
рона» на 2017-2018 роки вико-
навчий комітет Боярської місь-
кої ради.

3. Виконання міської Про-
грами «Територіальна оборона» 
на 2017-2018 роки покласти на 
військово-облікове бюро ви-
конавчого комітету Боярської 
міської ради. 

4. Контроль за виконанням 
рішення покласти на  постійну 
комісію з прав людини, закон-
ності, правопорядку, протидії 
корупції та регламенту депутат-
ської  діяльності. 

МІСЬКИй ГОЛОВА              О.О. ЗАРУБІН

БОяРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІI СКЛИКАННя 

чергова 33 сесія
РІШЕННя № 33/1081

15 вересня 2017 рокум.     Боярка

У неділю, 24 вересня, в м. 
Ірпінь (Центральна площа, вул. 
Шевченка, 2-а) відбудеться об-
ласний урочистий захід з нагоди 
святкування 85-ї річниці утво-
рення Київської області «Благо-
словенна Київська земля».

Для гостей свята буде пра-
цювати наметове містечко 
«Гостинна Київщина», де кож-

ний район та місто обласного 
значення представлять досяг-
нення свого краю. Також від-
будеться святковий концерт за 
участі аматорських колекти-
вів, учасників Всеукраїнського 
конкурсу-фестивалю «Яскраві 
діти України» та розваги і кон-
курси, святковий феєрверк. 
Початок о 12 год. 

85-РІЧЧя ВІДСВяТКУЮТЬ В ІРПЕНІ

Уряд прийняв постанову, 
направлену на вирішення про-
блеми забезпечення доступним 
житлом учасників АТО і вну-
трішньо переміщених осіб. Для 
цих категорій спростили про-
цедури отримання державної 
допомоги за програмою «До-
ступне житло». Відкоригували 
порядок, за яким держава нада-
ватиме підтримку зі слати до 50 
% вартості житла для учасників 
АТО та внутрішньо переміще-
них осіб та 30 відсотків для ін-
ших категорій населення. Про 
це повідомив Віце-прем’єр-
міністр – Міністр регіональ-
ного розвитку, будівництва та 
ЖКГ України Геннадій Зубко, 
коментуючи прийняття урядо-
вої  постанови.

Він повідомив, що поста-
нова розроблена на виконання 
Закону «Про запобігання впли-
ву світової фінансової кризи на 
розвиток будівельної галузі та 
житлового будівництва».

 «Програма доступне житло 
буде поширена, в першу чер-
гу, на дві категорії громадян – 
учасників АТО і вимушено пе-
реселених осіб. Запропоновані 
зміни дадуть можливість 50 % 
компенсації від вартості на при-
дбання житла, а також спрощу-
ється перелік документів, які 
необхідно подавати внутріш-
ньо-переміщеними особам», – 
зазначив Геннадій Зубко.

Також право на державну 
підтримку матимуть не лише 
громадяни, що перебувають 
на квартирному обліку, а й ті, 
що не мають у власності жит-
ла, або мають у власності жит-
лову площу, що не перевищує 
13,65 квадратного метра. Для 
внутрішньо переміщених осіб 
передбачено право на участь у 
програмі за умови, що вони не 
мають у власності житла, що 
знаходиться на підконтрольній 
території України.

 СПРОЩЕНО ПРОЦЕДУРУ 
ОТРИМАННя ДЕРЖДОПОМОГИ ЗА 
ПРОГРАМОЮ «ДОСТУПНЕ ЖИТЛО»

ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ
В адмінбудівлі Києво-Святошинської районної державної ад-

міністрації Київської області (м. Київ, проспект Перемоги, 126) з 
18 вересня 2017 року відновлено пропускний режим. 

Відвідувачі при собі повинні мати документ, що посвідчує особу. 

Втрачений державний акт на право власності на земельну ділянку 
серія ЯК 158874, виданий на підставі розпорядження Києво-Свя-

тошинської районної державної адміністрації № 809 від 06.11.2008 
року на ім’я Андеса Германа Едмундовича, вважати недійсним.

Втрачений студентський квиток, виданий Мамедову 
Рагіму Васифовичу Національним медичним університетом 

ім. О. О. Богомольця 1 вересня 2014 року, вважати недійсним. 

Я, Поляруш Христина Олегівна, запрошую Ляха Анатолія Григоровича 
з’явитися 5 жовтня о 12:00 за адресою: м. Боярка, вул. Гоголя, 42 для 

підписання акта прийому-передачі межових знаків на зберігання.

ОФІЦІйНО
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Про затвердження в новій 
редакції Положення про відділ 
містобудування та архітектури 
виконавчого комітету Боярської 
міської ради

Керуючись ст. 26, 54 Закону 
України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», – 
БОяРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити в новій редак-

БОяРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННя

чергова 33 сесія
РІШЕННя № 33/1141

від 15 вересня 2017 року   м. Боярка

ції Положення про відділ міс-
тобудування та архітектури ви-
конавчого комітету Боярської 
міської ради.

2. П. 2 рішення 22 сесії Бо-
ярської міської ради 7 скликан-
ня від 06.12.2016 р. № 655 «Про 
реорганізацію відділу містобу-
дування, архітектури та землев-
порядкування» вважати таким, 
що втратив чинність.

3. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на ке-
руючого справами виконавчого 
комітету.
МІСЬКИй ГОЛОВА             О. О. ЗАРУБІН

Про затвердження переліку 
об’єктів комунального майна те-
риторіальної громади м. Боярка, 
які передаються в оренду на кон-
курсних засадах у 2017 році

Керуючись ст. 26, 60 Закону 
України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», Законом 
України від 23.12.97 № 768/97-вр 
«Про оренду державного і кому-
нального майна», Методикою 
розрахунку орендної плати за 
державне майно та пропози-
ції її розподілу, затвердженою 

БОяРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННя

чергова 33 сесія
РІШЕННя № 33/1080

від 15 вересня 2017 року  м. Боярка

постановою Кабінету Мініс-
трів України від 04.10.1995                               
№ 786, Положенням про по-
рядок передачі в оренду майна 
комунальної власності терито-
ріальної громади міста Бояр-
ка, затвердженним рішенням 
сесії Боярської міської ради від 
06.04.2012 № 18/878, враховую-
чи висновки постійних комісій 
з питань житлово-комуналь-
ного господарства, енерго-
збереження, благоустрою міс-
та, комунальної власності від 
12.09.2017 № 35 та з питань ре-
алізації регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності, 
фінансів, бюджету, соціально-
економічного розвитку від 11 
вересня 2017 № 01-04/9, – 

БОяРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити перелік 

об’єктів комунального майна 
територіальної громади м. Бо-
ярка, які передаються в оренду 
на конкурсних засадах у 2017 
році, згідно з додатком. 

2. Доручити виконавчому 
комітету Боярської міської ради 
організувати передачу в оренду 
об’єктів комунальної власності 
на конкурсних засадах, відпо-
відно до чинного законодавства 
України.

3. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на 
першого заступника міського 
голови Шульгу В. В.

МІСЬКИй ГОЛОВА             О. О. ЗАРУБІН

Додаток 
до рішення сесії Боярської міської ради від 15 вересня 2017 року №33/1080

Перелік об’єктів комунальної власності м. Боярка, що підлягають передачі в оренду на 
конкурсних засадах

Площа

Нежитлове приміщення за адресою: м. Боярка, вул. Білогородська, 43 103,4

Нежитлове приміщення за адресою: м. Боярка, вул. Білогородська, 134-б 16,1

Нежитлове приміщення за адресою: м. Боярка, вул. Молодіжна, 65/2 57,7

Нежитлове приміщення за адресою: м. Боярка, вул. Коновальця (Ворошилова), 26 104,6

Нежитлове приміщення за адресою: м. Боярка, вул. Хрещатик, 7/32 73,8

Нежитлове приміщення за адресою: м. Боярка, вул. Білогородська, 51, корпус 1 2,8

Нежитлове приміщення за адресою: м. Боярка, вул. Гоголя, 52-а 8,66

Нерухоме індивідуально визначене майно (димова труба) за адресою: 
м. Боярка, вул. Білогородська, 53

Нерухоме індивідуально визначене майно (недіюча водонапірна вежа з металевим 
баком) за адресою: м. Боярка, вул. Незалежності, 50-а

Нерухоме індивідуально визначене майно (димова цегляна труба біля кінотеатру 
«Космос») за адресою: м. Боярка, вул. Незалежності, 17-а (вул. Б. Хмельницького)

Про внесення змін до персо-
нального складу постійної депу-
татської комісії Боярської місь-
кої ради VІІ скликання 

Відповідно до ст. 26, 47 За-
кону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», 
Регламенту Боярської міської 
ради VІІ скликання, у зв’язку з 
достроковим припиненням по-
вноважень секретаря Боярської 
міської ради VІІ скликання                                                        

БОяРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННя

чергова 33 сесія
РІШЕННя № 33/1087

від 15 вересня 2017 року  м. Боярка

Романченко Ольги Ігорівни, 
враховуючи висновки постій-
них комісій, –
БОяРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до персо-
нального складу постійної де-
путатської комісії Боярської 
міської ради VІІ скликання з 
питань промисловості, підпри-
ємницької діяльності, торгівлі, 
реклами, транспорту, зв’язку 
та питань залучення інвестицій, 
затвердженого рішенням чер-
гової 12 сесії Боярської міської 
ради VІІ скликання № 12/370 
від 09.06.2016 року, а саме: 
«включити Романченко Ольгу 
Ігорівну до складу постійної 
депутатської комісії Боярської 

міської ради VІІ скликання з 
питань промисловості, підпри-
ємницької діяльності, торгівлі, 
реклами, транспорту, зв’язку та 
питань залучення інвестицій».

2.Затвердити новий персо-
нальний склад постійної де-
путатської комісії Боярської 
міської ради VІІ скликання з 
питань промисловості, підпри-
ємницької діяльності, торгівлі, 
реклами, транспорту, зв’язку 
та питань залучення інвестицій 
чисельністю чотири особи (до-
дається).

3. Контроль за виконання 
даного рішення покласти на се-
кретаря ради.
МІСЬКИй ГОЛОВА             О. О. ЗАРУБІН

Назва депутатської комісії Кількість 
депутатів

П. І. Б. депутата Посада 
в комісії

Політична сила

З питань промисловості, 
підприємницької діяль-
ності, торгівлі, реклами, 
транспорту, зв’язку та пи-
тань залучення інвестицій

4 Петров Олександр Євгенович
Подзіраєва Тетяна Євгенівна 
Васькевич Валентин Петрович 
Романченко Ольга Ігорівна

Голова Нові Обличчя 
Самопоміч 
Свобода 
Самопоміч 

Про затвердження Програми 
розвитку комунального спеціалі-
зованого позашкільного навчаль-
ного закладу «Боярська міська ди-
тяча школа мистецтв» на 2017 рік

Відповідно до п. 22, ч. 1,                                  
ст. 26 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», –
БОяРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програми роз-
витку комунального спеціалізо-

ваного позашкільного навчаль-
ного закладу «Боярська міська 
дитяча школа мистецтв» на 2017 
рік з обсягом фінансування                                                                 
100 000,00 (сто тисяч) гривень 
коштів міського бюджету.

2. Відділу бухгалтерського 
обліку та звітності виконкому 
Боярської міської ради здій-
снювати фінансування Програ-
ми в межах затверджених асиг-
нувань в бюджеті міста.

3. Контроль за виконан-
ням цього рішення покласти 
на заступника міського голови                          
Т. П. Кочкову.
МІСЬКИй ГОЛОВА            О. О. ЗАРУБІН

БОяРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІI СКЛИКАННя

чергова 33 сесія
РІШЕННя № 33/1082

від 15 вересня 2017 року   м. Боярка

Про встановлення велосипед-
ної парковки по вул. М. Грушев-
ського, 39 у м. Боярка  

Керуючись Законами Украї-
ни «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні», а також врахо-
вуючи лист Регіональної філії 
«Південно-Західна залізниця» 
ПАТ «Укрзалізниця», – 

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Затвердити місце розта-

шування велосипедної парков-
ки за адресою: вул. М. Грушев-
ського, 39 у м. Боярка.

2. Доручити КП «Боярське 
ГВУЖКГ» встановити вело-
сипедну паркову відповідно до 
пункту 1 цього рішення.

3. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на за-
ступника міського голови від-
повідно до розподілу обов’язків.

МІСЬКИй ГОЛОВА             О. О. ЗАРУБІН

БОяРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИй КОМІТЕТ
РІШЕННя

від 14 вересня 2017 року    № 48/3
м. Боярка

Про коригування тарифу на 
послугу з вивезення твердих по-
бутових відходів (ТПВ), встанов-
леного рішенням виконавчого ко-
мітету Боярської міської ради від 
28.10.2014 року № 55/4  «Про вста-
новлення тарифу на вивіз твердих 
побутових відходів (ТПВ) у м. Бояр-
ка для всіх   категорій споживачів»

Керуючись ст. 28 Закону 
України «Про місцеве само-
врядування в Україні», ст. 31 
Закону України «Про житлово-
комунальні послуги», відповід-
но до Постанови Кабінету Мі-
ністрів України від 26.07.2006 
№ 1010 «Про затвердження По-
рядку формування тарифів на 
послуги з вивезення побутових 
відходів», Наказу Міністерства 
Регіонального розвитку, будів-
ництва та житлово-комуналь-
ного господарства України від 
30.07.2012 № 390 «Про затвер-
дження порядку доведення 
до споживачів інформації про 
перелік житлово-комунальних 
послуг, структуру цін/тарифів з 
обґрунтуванням її необхідності 
та про врахування позиції тери-
торіальних громад», розглянув-
ши звернення начальника КП 
«БГВУЖКГ» Камінського В. А. 
від 03.08.2017 р. № 02-9/1705, з 

метою приведення тарифу на 
послугу з вивезення твердих по-
бутових відходів до економічно 
обґрунтованих витрат, – 
ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Відкоригувати тариф на 
послугу з вивезення твердих 
побутових відходів (ТПВ), вста-
новленого рішенням виконав-
чого комітету Боярської міської 
ради від 28.10.2014 року № 55/4 
«Про встановлення тарифу на 
вивіз твердих побутових відхо-
дів (ТПВ) у м. Боярка для всіх 
категорій споживачів», виклав-
ши в наступній редакції:

1.1. Тариф на послугу з ви-
везення 1 м3 твердих побутових 
відходів (ТПВ) у м. Боярка, ста-
новить:

- для населення – 59,62 грн. з 
ПДВ;

- для бюджетних установ – 
67,22 грн. з ПДВ;

- для інших категорій спожи-
вачів – 73,06 грн. з ПДВ.

1.2. Тариф на послугу з ви-
везення твердих побутових від-
ходів (ТПВ) з однієї людини в 
місяць у м. Боярка становить: 
17,89 грн. з ПДВ.

2. Оприлюднити дане рі-
шення в засобах масової інфор-
мації та на офіційному сайті Бо-
ярської міської ради.

3. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на за-
ступника міського голови, від-
повідно до розподілу функціо-
нальних обов’язків.
МІСЬКИй ГОЛОВА            О. О. ЗАРУБІН

БОяРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИй КОМІТЕТ
РІШЕННя

від 22 серпня 2017 року        № 44/4
м. Боярка

В Україні з кожним роком 
зменшується різниця в зарпла-
тах між чоловіками і жінками, 
які займають однакові посади, 
підрахувала Держслужба ста-
тистики. При цьому жінкам 
платять в середньому на чверть 
менше ніж чоловікам за ту ж ро-
боту, хоча два роки тому різни-
ця в заробітках становила біль-
ше третини. Експерти кажуть, 
що зарплатна вилка звужувати-
меться і далі, але повної рівнос-
ті навряд чи можна досягти в 
найближчому майбутньому.

Найбільша різниця – у фі-
нансовій сфері, де чоловіки 
досі мають зарплати на 52 % 
більше, ніж жінки. А найменша 
різниця у бюджетників: напри-
клад, у вчителів, де найнижчі 
заробітки практично однакові, 
але все ж у чоловіків на 3 % біль-

ше. Невелика різниця і на низь-
кооплачуваних роботах: так, в 
готельному бізнесі та громад-
ському харчуванні, де, за дани-
ми Держстатистики, найнижчі 
заробітки, у чоловіків доходи на 
10 % більше ніж у жінок. Єди-
на область, де жінкам платять 
більше, – це адміністративний 
і допоміжний персонал – офіс-
менеджери, гардеробниці, при-
биральниці. І то, середня різни-
ця – всього 40 грн., або 0,7%.

Як роз'яснила провідний 
експерт соціальних і гендер-
них програм Центру Разумко-
ва Ольга Піщуліна, в більшості 
країн світу, в тому числі в Укра-
їні, законодавчо заборонено 
платити різну зарплату чолові-
кам і жінкам за одну і ту ж ро-
боту, якщо у них однаковий рі-
вень кваліфікації.

Жінки поступово освою-
ють і некерівні професії, які 
вважалися суто чоловічими. 
Перш за все, IT-технології. За 
словами експертів, за остан-
ній рік кількість жінок-айтішни-
ків збільшилася на 2 %. «Вони 
працюють аналітиками, IT-
аудиторами, там, де потріб-
на педантичність, уважність, 
вміння аналізувати і робити 
висновки. А ось написання 
комп'ютерних програм, роз-
робка сайтів – як і раніше, 
прерогатива чоловіків».

Та повна рівність в серед-
ніх заробітках недосяжна – є 
високооплачувані, але особ-
ливо шкідливі спеціальності, 
такі як: видобуток вугілля, ме-
талургія, де закон забороняє 
жінкам працювати.

КОМУ І ЧОМУ ПЛАТяТЬ БІЛЬШЕ
ОФІЦІйНО
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Про внесення змін до рішен-
ня позачергової 25 сесії Бояр-
ської міської ради VII скликання 
від 17.01.2017 року № 25/767 
«Про затвердження міського бю-
джету на 2017 рік»

Керуючись пп. 23 п. 1 ст. 
26 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Укра-
їні», Бюджетним кодексом 
України, рішенням Боярської 
міської ради VII скликання від 
17.01.2017 року № 25/767 «Про 
затвердження міського бюдже-
ту на 2017 рік», відповідно до 
розпорядження Києво-Свя-
тошинської районної держав-
ної адміністрації від 03.08.2017                
№ 535 «Про внесення змін до 
обсягів дохідної та видаткової 
частини районного бюджету на 
2017 рік», згідно з офіційним 
висновком відділу фінансів, 
економічного розвитку та тор-
гівлі про перевиконання доход-
ної частини загального фонду 
бюджету міста за підсумками 
8-и місяців від 04.09.2017 р.                  
№ 01-10/183, в якому зафік-
сована сума перевиконання                                                                                     
4 197 922,81 грн., для забезпе-
чення фінансування першочер-
гових видатків бюджету, –
БОяРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

ЗАГАЛЬНИй ФОНД
1. Збільшити дохідну части-

ну загального фонду міського 
бюджету за рахунок переви-
конання доходної частини за-
гального фонду за підсумка-
ми 8-и місяців 2017 року на                                                
3 711 975,00 грн., а саме по:

КДК 18050400-2 – 810 470,00 
грн., КДК 18010500 – 901 505,00 грн.

За рахунок перевиконання:
2. Збільшити видаткову час-

тину загального фонду місь-
кого бюджету за рахунок пере-
виконання доходної частини 
загального фонду за підсум-
ками 8-и місяців 2017 року на                                             
1 399 630,00 грн., а саме:

по ТКВКБМС 6030 КЕКВ 
2610 збільшити асигнування 
на 805 600,00 грн. (дотація КП 
«Боярка-Водоканал» для опла-
ти за спожиту електроенергію);

по ТКВКБМС 4030 КЕКВ 
2610 збільшити асигнування на 
100 000,00 грн. (програма роз-
витку КСПНЗ «Боярська місь-
ка дитяча школа мистецтв на 
2017 рік»)

по ТКВКБМС 7830 КЕКВ 
2210 збільшити асигнування на 
64 654,00 грн. (програма «Тери-
торіальна оборона»);

по ТКВКБМС 5062 КЕКВ 
2610 збільшити асигнування на 
89 529,00 грн. (поточні видатки 
КЗ «Боярська міська дитячо-
юнацька спортивна школа); 

по ТКВКБМС 7212 КЕКВ 
2610 збільшити асигнування на 
35 000,00 грн. (поточні транс-
ферти КП «ІА «Боярка-інформ» 
на з/п); 

по ТКВКБМС 0170 КЕКВ 
2111 збільшити асигнування на 
2 800,00 грн. (додаткова потре-
ба з/п виконавчого комітету)
(частково); 

по ТКВКБМС 0170 КЕКВ 
2120 збільшити асигнування на 
67 200,00 грн. (додаткова потре-
ба нарахування на з/п виконав-
чого комітету);

по ТКВКБМС 0170 КЕКВ 
2210 збільшити асигнування на 
50 156,00 грн. (придбання орг-
техніки для потреб виконкому 
та онлайн трансляцій засідань 
Боярської міської ради);

по ТКВКБМС 1010 КЕКВ 
2240 збільшити асигнування на 
32 771,00 грн. (системи сигналі-
зації для ДНЗ «Спадкоємець» – 
17 771,00 грн.; 

послуги з підготовки котель-
ні до опалювального сезону – 
15000,00 грн., згідно з програмою 
підтримки ДНЗ);

по ТКВКБМС 1010 КЕКВ 
2240 збільшити асигнування на 
15 420,00  грн.  (послуги з підго-
товки котельні ДНЗ «Джерельце» 
до опалювального сезону, згідно 
з програмою підтримки ДНЗ);

по ТКВКБМС 1010 КЕКВ 
2240 збільшити асигнування на 
30 000,00 грн. (технічне обслуго-
вування об’єктів газопостачан-
ня для ДНЗ «Берізка», згідно з 
програмою підтримки ДНЗ);

по ТКВКБМС 6060 КЕКВ 
2610 збільшити асигнування на 
40 000,00 грн. (поточні видатки 
КП «БГВУЖКГ» для оплати 
послуг з вивезення великогаба-
ритного сміття);

по ТКВКБМС 6060 КЕКВ 
2610 збільшити асигнування на 
16 500,00 грн. (поточні видатки 
КП «БГВУЖКГ» для проведен-
ня поточного ремонту КЛ-0,4 
кВ від ТП – 188 до ВРП-0,4 кВ 
вуличного освітлення по вул. Б. 
Хмельницького в м. Боярка);

по ТКВКБМС 6060 КЕКВ 
2610 збільшити асигнування 
на 50 000,00 грн. (поточні ви-
датки КП «БГВУЖКГ» для 
придбання з встановленням до-
рожних знаків та влаштування 
елементів зниження швидкості 
(асфальтобетонні лежачі по-
ліцейські) по вул. с/г Технікум, 
перехрестя вулиць Б. Хмель-
ницького-Маяковського, пере-
хрестя вулиць Маяковського-
Жуковського). 

Всього по ТКВКБМС 1010 
КЕКВ 2240: + 78 191,00 грн. (ко-
шти міського бюджету, згідно з 
програмою підтримки ДНЗ).

Всього по ТКВКБМС 0170 : 
+ 120 156,00 грн.

Всього по  ТКВКБМС 6060 
КЕКВ 2610 : + 106 500,00 грн.

У межах планових асигнувань:
3. Провести перерозподіл 

видаткової частини загального 
фонду міського бюджету в меж-
ах планових асигнувань, а саме:

по ТКВКБМС 8600 КЕКВ 
2282 зменшити асигнування на 
500 000,00 грн. (програма «Бю-
джет участі»);

по ТКВКБМС 6030 КЕКВ 
2610 зменшити асигнування 
на 660 000,00 грн. (дотація КП 
«БГВУЖКГ»);

по ТКВКБМС 4200 КЕКВ 
2210 зменшити асигнування на 
49 800,00 грн. (програма розви-
тку культури на 2017 рік);

по ТКВКБМС  6060 КЕКВ 
2610 збільшити асигнування на 
107 800,00 грн. (поточні видатки 
КП «БГВУЖКГ», згідно з про-
грамою «Бюджет участі»);

по ТКВКБМС 6060 КЕКВ 
2610 збільшити асигнування на 
800 000,00 грн. (поточні видат-
ки КП «БГВУЖКГ»);

по ТКВКБМС 0170 КЕКВ 
2111 збільшити асигнування на 
302 000,00 грн. (додаткова по-
треба з/п виконавчого комітету); 

по ТКВКБМС 3500 КЕКВ 

2282 зменшити асигнування на 
43 050,00 грн. (програма по ро-
боті з сім’ями, дітьми та молод-
дю на 2017 рік); 

по ТКВКБМС 3160 КЕКВ 
2282 збільшити асигнування на 
43 050,00 грн. (оздоровлення та 
відпочинок дітей); 

поТКВКБМС 1010 КЕКВ 
2210 зменшити асигнуван-
ня на 52 829,00 грн. (видатки 
згідно з програмою підтримки 
ДНЗ: «Берізка» – 23 500,00 грн., 
«Джерельце» – 29 329,00 грн.);

по ТКВКБМС 1010 КЕКВ 
2230 зменшити асигнування на 
20 000,00 грн. (кошти субвенції 
на утримання ДНЗ «Даринка»);

по ТКВКБМС 1010 КЕКВ 
2240 збільшити асигнування на 
72 829,00 грн. (послуги з підготов-
ки котелень ДНЗ до опалюваль-
ного сезону: «Берізка» – 23500,00 
грн., «Джерельце» – 29 329,00 
грн., «Даринка» – 20 000,00 грн.);

Всього по ТКВКБМС 1010 
КЕКВ 2240 у сумі 72 829,00 грн.: 

+ 20 000,00 грн.(кошти суб-
венції на утримання ДНЗ);

+52 829,00 грн.(кошти місь-
кого бюджету, згідно з програ-
мою підтримки ДНЗ);

4. Встановити профіцит за-
гального фонду міського бю-
джету в сумі: 2 312 345,00 грн., 
напрямком використання яко-
го є передача коштів із загаль-
ного фонду до спеціального 
фонду (бюджет розвитку). 

5. Встановити дефіцит спе-
ціального фонду міського бю-
джету в сумі: 2 312 345,00 грн., 
напрямком покриття якого ви-
значити надходження коштів 
із загального фонду міського 
бюджету до спеціального фонду 
(бюджету розвитку).
СПЕЦІАЛЬНИй ФОНД 

6. Збільшити дохідну части-
ну спеціального фонду міського 
бюджету по КДК 41034503 за 
рахунок субвенції з державного 
бюджету на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій на 
1 350 000,00 грн.

7. Збільшити видатки спе-
ціального фонду міського бю-
джету (бюджету розвитку) за 
рахунок субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам 
на здійснення заходів щодо со-
ціально-економічного розви-
тку окремих територій в сумі                              
1 350 000,00 грн., а саме:

по ТКВКБМС 6060 КЕКВ 
3210 збільшити асигнування 
1 350 000,00 грн. (капітальні 
трансферти КП «БГВУЖКГ» 
на капітальний ремонт вулич-
ного освітлення та зовнішніх 
електромереж у м. Боярка Ки-
єво-Святошинського району 
Київської області).

За рахунок передачі із за-
гального фонду міського бю-
джету до спеціального фонду 
(бюджету розвитку):

8. Збільшити видаткову час-
тину спеціального фонду місько-
го бюджету (бюджету розвитку) 
за рахунок передачі коштів із за-
гального до спеціального фонду 
на суму 2 312 345,00 грн., а саме: 

по ТКВКБМС 6051 КЕКВ 
3210 збільшити асигнування на 
412 000,00 грн. (капітальні транс-
ферти КП «БГВУЖКГ» на ка-
пітальний ремонт теплотрас на 
ділянці від перехрестя вул. П. Са-
гайдачного-Світлогірська до пе-
рехрестя вул. П. Сагайдачного-
Лінійна (частково) та на ділянці 

від будинку Молодіжна, 72-а до 
будинку вул. Білогородська, 27);

по ТКВКБМС 0170 КЕКВ 
3110 збільшити асигнування на 
12 000,00 грн. (придбання орг-
техніки для потреб виконкому 
та онлайн трансляцій засідань 
Боярської міської ради);

по ТКВКБМС 0170 КЕКВ 
3132 збільшити асигнування на 
70 000,00 грн. (виготовлення про-
ектно-кошторисної документа-
ції з проведення капітального 
ремонту будівлі першого поверху 
ЦНАП Боярської міської ради по 
вул. Молодіжній, 77 у м. Боярка 
Києво-Святошинського району 
Київської області);

по ТКВКБМС 1010 КЕКВ 
3132 збільшити асигнування 
на 296 858,00 грн. (капітальний 
ремонт ДНЗ «Спадкоємець» 
(водовідвід стін фундаменту та 
відмостки);

по ТКВКБМС 1010 КЕКВ 
3132 збільшити асигнування на 
94 321,00 грн. (до фінансуван-
ня капітального ремонту ДНЗ 
«Джерельце»);

по ТКВКБМС 5062 КЕКВ 
3210 збільшити асигнуван-
ня на 9 960,00 грн. (придбан-
ня комп’ютерної техніки для 
КЗ «Боярська міська дитячо-
юнацька спортивна школа);

по ТКВКБМС 7830 КЕКВ 
3110 збільшити асигнування на 
85 346,00 грн. (програма «Тери-
торіальна оборона»);

по ТКВКБМС 4200 КЕКВ 
3110 збільшити асигнування на 
49 800,00 грн. (програма розвит-
ку культури на 2017 рік) 

по ТКВКБМС 6310 КЕКВ 
3210 збільшити асигнування 
на 683 000,00 грн. (капітальні 
трансферти КП «БГВУЖКГ» 
на будівництво світлофорного 
об’єкта на перехресті вулиць Бі-
логородська – Молодіжна в м. 
Боярка);

по ТКВКБМС 6060 КЕКВ 
3210 збільшити асигнування на 
135 000,00 грн. 

(капітальні трансферти КП 
«БГВУЖКГ» співфінансування 
капітального ремонту вулич-
ного освітлення та зовнішніх 
електромереж у м. Боярка Ки-
єво-Святошинського району 
Київської області);

по ТКВКБМС 6060 КЕКВ 
3210 збільшити асигнування 
на 37 860,00 грн. (капітальні 
трансферти КП «БГВУЖКГ» 
додаткове фінансування для 
придбання та встановлення ди-
тячого майданчика по вул. Бі-
логородській, 23);

по ТКВКБМС 6060 КЕКВ 
3210 збільшити асигнування 
на 34 000,00 грн. (капітальні 
трансферти КП «БГВУЖКГ» 
для установлення додаткового 
зовнішнього освітлення пішо-
хідних переходів);

по ТКВКБМС 6060 КЕКВ 
3210 збільшити асигнування 
на 392 200,00 грн. (капітальні 
трансферти КП «БГВУЖКГ», 
згідно з програмою «Бюджет 
участі»);

Всього по ТКВКБМС 0170 : 
+ 82 000,00 грн.

Всього по ТКВКБМС 1010 
КЕКВ 3132: + 391 179,00 грн.

Всього по ТКВКБМС 6060 
КЕКВ 3210: + 599 060,00 грн.

У межах планових асигнувань:
9. Провести перерозподіл 

видаткової частини спеціаль-
ного фонду міського бюджету 
(бюджету розвитку) в межах 
планових асигнувань, а саме:

по ТКВКБМС 8600 КЕКВ 
3110 зменшити асигнування на 
20 000,00 грн. (залишки коштів 
від придбання скульптури в 
парку Перемоги);

по ТКВКБМС 6310 КЕКВ 
3210 зменшити асигнування 
на 168 000,00 грн. (капітальні 
трансферти КП «БГВУЖКГ» 
на реконструкцію системи га-
зопостачання будинку за адре-
сою: вул. Сєдова, 13);

по ТКВКБМС 6051 КЕКВ 
3210 збільшити асигнування на 
188 000,00 грн. (капітальні транс-
ферти КП «БГВУЖКГ» на ка-
пітальний ремонт теплотрас на 
ділянці від перехрестя вул. П. Са-
гайдачного-Світлогірська до пе-
рехрестя вул. П. Сагайдачного-
Лінійна (частково) та на ділянці 
від будинку Молодіжна, 72-а до 
будинку Білогородська, 27).

10. Збільшити видаткову 
частину спеціального фонду 
міського бюджету за рахунок 
залишку екологічного податку 
на початок 2017 року, а саме: 

по ТКВКБМС  9140 КЕКВ 
2240 збільшити асигнування на 
135 000,00 грн. (видатки відпо-
відно до екологічної програми 
на 2011-2018 роки: висадження 
дерев, кущів, облаштування га-
зонів та клумб);

11. Внести відповідні зміни 
до додатків 1, 2, 3, 6, 7 «Рішення 
про затвердження міського бю-
джету на 2017 рік».

12. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на 
першого заступника міського 
голови Шульгу В. В.
МІСЬКИй ГОЛОВА             О. О. ЗАРУБІН

БОяРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННя

чергова 33 сесія
РІШЕННя № 33/1079 

від 15 вересня 2017 року   м. Боярка

Про розроблення детального 
плану території під будівництво 
садибної житлової забудови та 
церкви між вулицями Будаївська 
та Деснянська в м. Боярка

Керуючись Законом України 
«Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом України «Про 
регулювання містобудівної ді-
яльності», Законом України «Про 
основи містобудування», Поряд-
ком розроблення містобудівної 
документації, затвердженим На-
казом Міністерства регіонально-
го розвитку, будівництва та жит-
лово-комунального господарства 
України від 16.11.2011 р. № 290, –

БОяРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННя

чергова 33 сесія
РІШЕННя № 33/1142

від 15 вересня 2017 року
м. Боярка

БОяРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Розробити детальний план 

території під будівництво садибної 
житлової забудови та церкви на зе-
мельну ділянку площею 0,4396 га, 
кадастровий номер земельної ді-
лянки 3222410300:01:024:0100 між 
вулицями Будаївська та Деснян-
ська в м. Боярка.

2. Доручити виконавчому ко-
мітету Боярської міської ради 
визначити проектну організацію, 
яка буде розробляти детальний 
план території під будівництво са-
дибної житлової забудови та церк-
ви між вулицями Будаївська та 
Деснянська в м. Боярка та замо-
вити містобудівну документацію.

3. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на за-
ступника міського голови, згід-
но з розподілом функціональ-
них обов’язків.
МІСЬКИй ГОЛОВА              О.О. ЗАРУБІН

ОФІЦІйНО
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З 1 січня 2004 року набув 
чинності Закон України «Про 
загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування» від 9 липня 
2003 року № 1058-IV (далі – Закон 
№ 1058), згідно з яким до страхо-
вого стажу зараховуються лише 
той період, протягом якого особа 
підлягає загальнообов’язковому 
державному пенсійному страху-
ванню та за який щомісяця спла-
чено страхові внески в сумі не 
меншій, ніж мінімальний страхо-
вий внесок.

Перелік осіб, які підлягають 
загальнообов’язковому держав-
ному пенсійному страхуванню, 
визначено статтею 11 Закону                                                                          
№ 1058. Цим переліком не пе-
редбачено такої категорії осіб 

як студенти. Особи, які навча-
ються у вищих і середніх спе-
ціальних навчальних закладах, 
училищах після 1 січня 2004 
року можуть скористатися сво-
їм правом на добровільну участь 
у сплаті страхових внесків до 
Пенсійного фонду України у 
порядку, передбаченому стат-
тею 12 Закону № 1058.

Разом з тим у пункті 4 статті 
24 Закону № 1058 зазначено, що 
періоди трудової діяльності та 
інші періоди, що враховувалися 
до стажу роботи для призначен-
ня пенсії до набуття чинності 
цим Законом, зараховуються до 
страхового стажу в порядку і на 
умовах, передбачених законо-
давством, що діяло раніше.

Види трудової діяльності, 
що зараховувалися до стажу 
роботи, який давав право на 
трудову пенсію у період до 1 
січня 2004 року, визначено 
статтею 56 Закону України 
«Про пенсійне забезпечен-
ня» від 5 листопада 1991 року 
№ 1788-XII (далі — Закон                       
№ 1788). Згідно із пунктом «д» 
зазначеної статті до стажу ро-
боти зараховується навчання у 
вищих і середніх спеціальних 
навчальних закладах, в учи-
лищах і на курсах з підготов-
ки кадрів, підвищенню ква-
ліфікації та перекваліфікації, 
в аспірантурі, докторантурі і 
клінічній ординатурі.

ЮРИДИЧНА СТОРІНКА
ВИШНЕВСЬКИй МІСЦЕВИй ЦЕНТР З НАДАННя БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ КОНСУЛЬТУЄ:

ЧИ ЗАРАХОВУЄТЬСя НАВЧАННя У ВНЗ 
яК ЗАГАЛЬНИй ТРУДОВИй СТАЖ?

Впродовж тижня у Києво-
Святошинському районі зросла 
кількість загорання трав’яного 
настилу та сміття. В переваж-
ній більшості випадків завдяки 
оперативному повідомленню 
рятувальникам вдалося не до-
пустити розповсюдження вог-
ню на великі площі. Та небезпе-
ка полягає в тому, що загорання 
побутового сміття, трави стає 
причиною пожеж на сміттєзва-

РяТУВАЛЬНИКИ ПОВІДОМЛяЮТЬ

лищах, торфовищах та в лісових 
масивах.

Києво-Святошинський РВ 
ДСНС звертається до всіх меш-
канців району з проханням до-
тримуватись правил пожежної 
безпеки в екосистемах, не спа-
лювати траву, сміття та залиш-
ки рослинності, не провокуючи, 
таким чином, виникнення по-
жеж, які можуть завдати чимало 
шкоди оточуючим та довкіллю.

17 вересня на території 33-ї дер-
жавної пожежно-рятувальної части-
ни та біля храму ікони Божої Матері 
«Неопалима Купина» (УПЦ КП) від-
булися урочистості до Дня рятуваль-
ника та Дня вшанування ікони Бо-
жої Матері «Неопалима Купина». Бо 
саме ця ікона є покровителькою по-
жежників і рятувальників, а також 
надає допомогу всім, хто потрапив 
до біди. Парафіяни цієї церкви від-
значали храмове свято.

Хвилиною мовчання при-
сутні вшанували співробітників 
Державної служби з надзвичай-
них ситуацій, які віддали своє 
життя, виконуючи службовий 
обов’язок.

У заході взяли участь співро-
бітники ДСНС із п’яти підроз-
ділів Києво-Святошинського 
району. З нагоди професійного 
свята грамоти отримали: капі-
тан служби цивільного захисту 

Максим Осипенко, старший 
прапорщик Володимир Кли-
менко, прапорщики Андрій 
Клименко та Леонід Хіврич, 
сержант Володимир Мала-
нін, молодші сержанти Іван 
Веремієнко та Андрій Феди-
на, командир 33-ДПРЧ стар-
ший лейтенант служби Артем 
Тофан. А колективну нагоро-
ду – комп’ютер від Боярського 
міського голови Олександра 

«НЕОПАЛИМА КУПИНА» – ОБЕРІГ ДЛя РяТУВАЛЬНИКІВ
Зарубіна – вручила 33-й дер-
жавній пожежно-рятувальній 
частині заступник міського го-
лови Тетяна Кочкова. 

З цікавістю присутні діти зна-
йомилися з пожежною технікою 
та пробували працювати з вогне-
гасниками. Малеча на подвір’ї 
пожежної частини створила ко-
лективну роботу – картину для 
старших товаришів-рятуваль-
ників. А вихованці спортивного 
клубу «Ставрос» продемонстру-
вали вміння в царині бойового 
мистецтва таеквон-до. А ряту-
вальники порадували показовим 
виступом – вправами з пожеж-
ної безпеки.

Наприкінці всі охочі мали 
можливість прикластися до ве-
ликої храмової ікони Божої Ма-
тері «Неопалимої Купини», яка 
має давню історію. Ікона була 
написана в Сумській області в 
кінці ХІХ – на початку ХХ сто-
ліття. Під час комуністичних 
гонінь святиня дивом вціліла. 
Свого часу депутат Боярської 
міської ради, прес-секретар го-
лови Верховної Ради України 
Андрій Ковальов розшукав її, 
реставрував та передав храму 
Неопалимої Купини.

Настоятель храму на честь 
ікони «Неопалима Купина» про-
тоієрей Максим Кравчук висло-
вив щире сподівання, що таке 
святкування Дня рятувальника 
стане доброю традицією. Адже 
це гарна нагода просто сказати 
«дякуємо» людям, які стоять на 
захисті спокою та безпеки.

Гостей частували кашею з 
польової кухні, а рятувальники 
розповідали про службу на за-
хисті безпеки населення. 

В урочистостях взяли участь: 
заступник голови Києво-Свято-
шинської РДА Михайло Лєзнік, 
заступник начальника Києво-
Святошинського районного від-
ділу ГУ ДСНС у Київській області 
майор служби цивільного захисту 
Юрій Кириченко, начальник 9 
ДПРЗ ГУ ДСНС України в Київ-
ській області Костянтин Черед-
ніченко, голова ветеранської ор-
ганізації Києво-Святошинського 
відділу поліції СНС України в 
Київській області полковник                                                                        
Віктор Білоус, голова ради ветера-
нів та пенсіонерів ДСНС Анатолій 
Лихацький, голова ГО «Фундація 
«Ставрос» Олександр Коллє. 

Радіслав Кокодзей

ЦІКАВО
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ВУЛ. СОБОРНОСТІ, 36

1 ЖОВТНя 2017 РОКУ 
У ПАРКУ ІМ. ШЕВЧЕНКА 

ВІДБУДЕТЬСя ДИТяЧА 
ВЕЛОГОНКА.

До участі запрошуються діти 
віком від 1 до 15 років. 
Організатор – Боярський 
туристичний клуб «Іскра».
Час проведення – 10:00-16:00.
Попередня реєстрація за тел.: 
(067) 247-56-11; 
(063)-611-59-15.

ПРИ СОБІ ПОТРІБНО МАТИ: 
ШОЛОМ, ВЕЛОСИПЕД,

 ГАРНИй НАСТРІй

АНОНС

Саме під таким гаслом 21 
вересня у Боярській ЗОШ № 5 – 
базовому закладі впровадження 
олімпійської освіти в загальноос-
вітніх школах – відбулося урочис-
те відкриття ХІХ Малих Олімпій-
ських ігор школи.

Іграм передував традицій-
ний олімпійський урок «Спорт 
і фізичне виховання – утвер-
дження здорового способу жит-
тя та зміцнення миру», який 
зібрав в актовій залі всіх учнів 
школи. 

Діти дізналися, що Олімпій-
ські ігри зародилися у Стародав-
ній Греції ще у VІІІ ст. до н. е., під 
час їх проведення припинялися 
всі війни та локальні збройні 
конфлікти. Початок сучасним 

Олімпійським іграм поклав 
П’єр де Кубертен, який у черв-
ні 1894 року скликав у Парижі 
Міжнародний конгрес щодо 
відновлення Олімпійських ігор. 
У ньому взяли участь 79 делега-
тів від 49 спортивних організа-
цій із 12 країн світу. 

Перші сучасні Олімпійські 
ігри відбулися в Афінах у 1896 
році. В них взяли участь 245 
спортсменів з 14 країн світу, які 
змагалися з 9 видів спорту.

Та повернімося до спортив-
ного свята, яке й стало при-
водом для цієї розповіді. З по-
чатком Малих Олімпійських 
ігор юних спортсменів привітав 
депутат Києво-Святошинської 
районної ради, президент ВК 
«Максимум» В’ячеслав Отріш-
ко. Також до слова була за-
прошена почесний гість спор-
тивного свята – жінка, яка 
пройшла і бойові, і спортивні 
баталії: капітан волейбольної 
збірної медичних працівників 
Києво-Святошинського райо-
ну, призер міських, обласних 
та республіканських спартакіад, 
голова Києво-Святошинської 
організації Всеукраїнської спіл-
ки ветеранів Афганістану (вої-
нів-інтернаціоналістів) Лариса 
Козленко.

Школярі вітали своїх това-
ришів – неодноразових пере-
можців районних, обласних та 
всеукраїнських змагань і навіть 
призерів Європи: Тимура Гуди-
му, Олександра Шведа-Ляшука, 
Ольгу Понько та інших.

Старт Малим Олімпійським 
іграм дали боги-олімпійці на 
чолі із Зевсом. Саме за їх на-

казом спалахнув Олімпійський 
вогонь і прапор Олімпійських 
ігор здійнявся на щоглі.

Спортивна програма скла-
далася з великої кількості різ-
номанітних змагань: стрибки у 
довжину з місця та стрибки по 
купинах, човниковий біг і вправи 
на прес, футбол і комплекс ДПЮ, 
комплексні силові вправи і впра-
ви на спритність, віджимання на 
брусах і підтягування на перекла-
дині, змагання з бігу і веселі ес-
тафети для найменших. А також 
конкурс пісні, стройового кроку, 
девізу та емблем.

Особливо порадували орга-
нізаторів змагань старші кла-
си, які вийшли на спортивний 
майданчик практично у повно-
му складі – 95 %! І продемон-
стрували найкращі результати, 
деякі з яких навіть увійдуть до 

З ВІРОЮ В СЕБЕ – ДО ПЕРЕМОГИ
спортивних рекордів школи.

Дипломи та грамоти пере-
можцям вручила заступник ди-
ректора школи з навчально-ви-
ховної роботи Лариса Скуз.

Малі Олімпійські ігри за-
кінчились, але спортивне жит-
тя учнів Боярської ЗОШ № 5 
цього навчального року лише 
розпочинається. Як розпові-
ла вчитель фізкультури Лілія 
Миколаєнко, впродовж всього                                    
навчального року юні спортс-
мени будуть тренуватися, зма-
гатися і, звісно ж, перемагати. 
А наприкінці травня вже 2018 
року прозвітують про свої спор-
тивні досягнення не менш фе-
єричним спортивним святом 
юності, краси, завзяття і спор-
тивної звитяги. 

Підготував Радіслав Кокодзей

ОЛІМП
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Замовлення № 1022

ГОРОСКОП 
Овен

Ви постанете перед необхідністю прийняти карди-
нальне рішення. Швидше за все, вам доведеться виби-
рати, яким шляхом слід рухатися далі. Зірки закликають 
вас не експериментувати і дотримуватися традиційних 
шляхів. Важливо, щоб сімейні цінності в цей період за-
лишалися пріоритетними. 

Телець
Настає прекрасний час для нових перспективних 

знайомств. Самотні представники знаку можуть зустрі-
ти людину, яка стане їх супутником життя. Нова сим-
патія може внести сум’яття в життя тих, хто перебуває в 
подружніх стосунках. Не поспішайте з кардинальними 
рішеннями. Краще дати собі час на роздуми. 

Близнюки
Вам рекомендується зосередитися на фінансових 

питаннях. Не виключено поліпшення матеріального 
становища. Вдалий час для великих покупок, особли-
во предметів розкоші і ювелірних прикрас. Найбільш 
проблемною темою будуть контакти з іншими людьми. 
Уникайте конфліктних ситуацій.

Рак
Вдалий період для саморозвитку. Цим варто ско-

ристатися тим, хто страждає від будь-яких комплексів, 
має низьку самооцінку. Ваша думка про себе та свої 
досягнення значно зросте. Можливо, ви проявите свої 
таланти і здібності на публіці. Не виключено, що вам до-
ведеться витратити велику суму грошей.

Лев
Можуть погіршитися відносини в родині: з близь-

кими родичами, батьками. Конфлікт може виникнути в 
тому випадку, якщо ваші ініціативи не отримають під-
тримки з боку членів сім’ї. У цей період ви будете по-
чувати себе набагато комфортніше в самоті. Вдалий час 
для вивчення духовних практик і езотеричних наук.

Діва
Не варто оформлювати кредит або позичати гроші у 

знайомих. Краще утриматися від великих витрат і поду-
мати, як зібрати грошей, не залазячи в борги. В іншому 
випадку ваше фінансове становище погіршиться. Спри-
ятливий час для навчання, коротких поїздок і контактів 
з партнерами. 

Терези
Ставите перед собою масштабні завдання і докла-

дайте зусиль для їх реалізації. Це на рідкість вдалий час 
для того, щоб піднятися на сходинку вище по професій-
них або соціальних сходах. Важливу роль можуть зігра-
ти ваші батьки або впливові люди. Уникайте агресії, не 
провокуйте інших.

Скорпіон
Перед вами буде стояти непростий вибір: куди на-

правити свою енергію і де проявити ініціативу. Зірки 
радять зосередитися на самоосвіті, подорожах, віддале-
ному спілкуванні через Інтернет. Постарайтеся обходи-
ти гострі кути у відносинах з начальством і не реагувати 
болісно на його зауваження.

Стрілець
Складаються сприятливі умови для вирішення пи-

тань, пов’язаних з фінансовими зобов’язаннями. Якщо 
у вас багато боргів, є сенс подумати про перекредиту-
вання. На вас чекає ряд успішних знайомств, які можуть 
привести і до початку серйозного роману. Не треба щось 
планувати, нехай все йде своєю чергою. 

Козеріг
Найщасливіший час для тих, хто перебуває у по-

дружніх стосунках. Партнер по шлюбу буде радувати і 
надихати вас. Надайте партнеру можливість проявити 
ініціативу у вирішенні тих чи інших питань, і ви переко-
наєтеся, що він прекрасно з усім справляється. Закохані 
зможуть офіційно оформити свої стосунки. 

Водолій
Успішно складуться справи у професійній сфері: ви 

впораєтеся з запланованим обсягом робіт. Тим часом не 
виключені конфлікти в партнерських відносинах. Та-
кож можливі проблеми з порозумінням: думка коханої 
людини не завжди буде вам зрозуміла.

Риби
Період буде пов’язаний з розквітом творчих здібнос-

тей. Постарайтеся більше часу відводити на ті занят-
тя, які вас по-справжньому захоплюють. Це може бути 
будь-яке хобі, починаючи від риболовлі і закінчуючи 
колекціонуванням предметів старовини. На закоханих 
чекає вельми гармонійний час. 

11 вересня в Одесі в дитячо-
му таборі «Молода гвардія» від-
бувся фінал Всеукраїнських зма-
гань КВН ЮІР-2017.

Організатор змагань, що 
проходили під гаслом «Молоде 
покоління за безпечний рух», – 
департамент Національної по-
ліції України.

Після напруженої боротьби 
на попередніх етапах до фіналу 
дійшли 4 команди: з м. Чернів-
ці, м. Рівне, Луганської та Київ-
ської областей. 

Київську область представляла 
команда «Вітаміни» Боярського 
колегіуму у складі 15 членів ко-
манди та двох керівників: заступ-
ника директора з виховної роботи 
Вікторії Кучеренко та соціального 
педагога Оксани Мирончук. 

У фіналі команди-учасниці 
змагалися в трьох конкурсах: ві-
зитка «Виконуй правила – пере-
ходь правильно», «Новини UIR – 
NEWS» і представили на суд журі 
та глядачів домашнє музичне за-
вдання «Ваші документи».

«ВІТАМІНИ» – НАйКРАЩІ 
В УКРАЇНІ ЮНІ ІНСПЕКТОРИ РУХУ 

Незважаючи на серйозних 
суперників з великих міст Укра-
їни, наші «Вітаміни» отримали 
в усіх конкурсах максимальну 
кількість балів від всіх членів 
журі! «Вітаміни» стали чемпіо-
нами України з великим відри-
вом від інших команд!

Варто зазначити, що коман-
да з Чернівців посіла друге міс-
це, з Рівного – третє, а луганча-
ни – четверте. 

Щиро вітаємо наші «Вітамі-

ни» з цією вагомою перемогою 
на змаганнях всеукраїнського 
рівня і дякуємо за талант, гумор 
і дотепність, які прославляють 
нашу рідну Боярку! А чемпіо-
ни висловлюють щиру подяку 
міському голові Олександру 
Зарубіну та голові Києво-Свя-
тошинської районної ради Ва-
диму Гедульянову за постійну 
підтримку та фінансове забез-
печення участі команди в цих 
змаганнях.

РЕКЛАМА

ПОТРІБНІ ОХОРОНЦІ НА КПП
• Стабільна робота
• Своєчасна оплата
• З/п від 350 грн./зміна
• Графік роботи: 1/2 1/3

тел.:  (050) 472-21-29
тел.:  (067) 548-09-10
Дмитро Миколайович

ПІДПРИЄМСТВО «БОяРД-ПЛЮС» 
НА ПОСТІйНУ РОБОТУ ЗАПРОШУЄ     

ПЕКАРя
• Робота позмінна, навчання
• з/п від 10000 грн.
Звертатись за адресою: 
м. Боярка, вул. Хрещатик, 15 

Тел.: (067) 246-37-30, Дмитро 


