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Продовження на стор. 6

28 січня у конференц-залі 
ресторану «Екватор» відбулись 
презентація та громадське обго-
ворення проекту Програми соці-
ально-економічного та культурно-
го розвитку м. Боярка на 2016 рік. 

До участі було запрошено 
мешканців міста, представників 
громадських організацій, бізне-
су, закладів освіти та культури, 
екологів, депутатів Боярської 
міської ради, представників ви-
конавчого комітету та ЗМІ.

Модератор – Олександра 
Скиба, заступник голови Ін-
ституту «Республіка», керівник 
Всеукраїнської ініціативи «Ак-
тивна Громада». Доповідачі: 
Віталій Гліжинський, експерт 
Інституту «Республіка» у сфері 
енергоефективності та місце-
вого самоврядування, керівник 
проектів (м. Київ) та Сергій 
Слинько, експерт Інституту 
«Республіка» у сфері електрон-
ного врядування, представник 

Центру підтримки реформ Чер-
каської області (м. Черкаси).

Учасники форуму ознайо-
милися з досвідом доброго вря-
дування міжнародного зразка 
у містах Словаччини, Польщі, 
Естонії та США. Спікер другої 
частини форуму – перший за-
ступник міського голови Ва-
лерій Шульга – презентував 
проект Прог-рами соціально-
економічного та культурного 
розвитку м. Боярка на 2016 рік.

Після обговорення цього 
проекту Програми у групах, від-
булась презентація напрацьо-
ваних результатів. Пропозиції 
учасників форуму та інших за-
цікавлених осіб буде розглянуто 
депутатськими комісіями та за-
тверджено на черговій сесії Бо-
ярської міської ради у лютому. 
Тож ще є час долучитися до тво-
рення програми розвитку міста.

ОБГОВОРЮЄМО ПРОГРАМУ РОЗВИТКУ МІСТА

ProZorro – пілотний проект 
електронної системи публіч-
них закупівель, який створено 
представниками бізнесу й во-
лонтерами за участі Міністер-
ства економіки і торгівлі та між-
народних донорів. У більшості 
країн світу ProZorro вважається 
найкращою моделлю держав-
них електронних закупівель. 
Долучається до цього процесу й 
Україна. 

У грудні 2015 року був ухва-
лений Закон «Про публічні заку-
півлі», який поки що знаходить-
ся на підписі у Президента, але, 
у будь-якому випадку, зміни не-
зворотні. На цьому під час тре-
нінгу наголосив міський голова 
Олександр Зарубін, який також 
завітав на захід. Він порекомен-
дував присутнім дуже серйозно 
поставитись до впровадження 
цих нововведень і, поки ще є 
час, консультуватися зі спеціа-
лістами, аби потім не довелося 
паралізувати роботу міста через 
невдало проведені торги. 

Згідно з планом реформи, 
повний перехід всіх державних 
замовників (в тому числі держ-
підприємств, міністерств і ві-
домств) почався з січня 2016 і 
триватиме до січня 2017 року.

Обсяг держзакупівель в 
Україні – близько 250 млрд. 
грн. на рік. Будь-яке державне 
підприємство або державний 
орган закуповує витратні мате-
ріали, товари або послуги для 
своєї діяльності. Враховуючи, 
що це відбувається за рахунок 
бюд-жетних коштів, держорган 
зобов’язаний провести тендер, 
в якому за умов відкритої кон-
куренції мають взяти участь 
кілька постачальників і запро-
понувати державі хорошу ціну. 

Зараз пересічному поста-
чальнику дізнатися про тендер 
і отримати запрошення важко і 
незручно, а ціна часто визнача-
ється не відкритою конкуренці-
єю, а змовою кількох осіб. Крім 
того, малий і середній бізнес 
відмовляється від участі в держ-
торгах через складність і зарегу-
льованість паперових процедур.

Проте дуже швидко теорія та 
вивчення сайту zakupki.prom.ua, 
які надавала слухачам спеці-
аліст по роботі з державними 
клієнтами Олена Дем’янко, пе-
реросли у жваві та гарячі диску-
сії щодо того, як використову-
вати ці аукціони в прикладній 
площині. Скажімо, коли на 
водоканалі трапилася серйозна 

аварія і негайно потрібні ви-
тратні матеріали та запчастини 
для її усунення, чи можливо в 
такі короткі терміни провести 
торги серед постачальників на 
потрібний товар. Немало пи-
тань виникало і в спеціалістів 
інших галузей, адже система ця 
ще нова, але, як запевняють її 
розробники, дуже ефективна. 

Впровадження системи від-
критих конкурентних держза-
купівель має дати потужний 
поштовх розвитку української 
економіки. Адже досі більшість 
тендерів розігрувалися «між 
своїми», а «прибуток», як ми 
знаємо, виводився з країни. 

Тепер доступ до державних 
закупівель отримають тисячі 
українських підприємств, що 
представляють середній і малий 
бізнес – основа будь-якої еко-
номіки. За рахунок додаткових 
замовлень вони зможуть роз-

виватися, збільшувати обороти, 
відкривати нові робочі місця і 
сплачувати більше податків. 

Був присутнім на семінарі і 
перший заступник міського го-
лови Боярки Валерій Шульга, 
який так прокоментував орга-
нізацію тренінгу: «Вдоскона-
лення систем закупівель – не 
лише потреба часу, але й ре-
альна можливість налагодити 
відкриті, прозорі стосунки між 
владою, бізнесом і громадським 
сектором, безпосередньо уник-
нути підозр у лобіюванні тих 
чи інших інтересів. Найгірший 
спадок, який нам дістався, — це 
тотальна недовіра до влади у всіх 
її намірах і проявах. 

Натомість уже підписано 
розпорядження Боярського 
міського голови про запровад-
ження електронних закупівель. 
Це буде пілотним проектом. 
Ми перші в Київській області 

переходимо на сучасні форми 
управління в цілому і закупі-
вель зокрема. Готується проект 
рішення Боярської міської ради 
щодо впровадження системи 
закупівель, і на найближчій се-
сії (16 лютого) ми винесемо це 
питання на розгляд депутатів. 

Даний тренінг – перший 
пробний камінь, аби люди вза-
галі мали змогу ознайомитись і 
детальніше вивчити це нововве-
дення. Ми хочемо вивести управ-
ління Боярською міською радою 
на новий рівень. Боярка – євро-
пейське місто, ми йдемо у цьому 
напрямку і продукуємо саме такі 
ідеї розвитку». 

Отже, перший крок у цій 
справі зроблено. Чекаємо на 
його просування задля покра-
щення життя боярчан.

Ольга Городня

ВЗЯТО КУРС НА ВІДКРИТІСТЬ І ПРОЗОРІСТЬ
27 січня у Києво-Святошинському Центрі соціально-психологіч-

ної реабілітації населення (ЦСПР) відбулося незвичне засідання, яке 
з першого погляду нагадувало молодіжний інтернет-клуб – понад де-
сяток ноутбуків, роутер-маршрутизатор, кабелі, що стирчали з усіх 
усюд... І лише наявність за столами статечних людей давала змогу 
зрозуміти, що відбувається тут щось важливе і неординарне. На-
справді ж — це представники виконавчого комітету Боярської місь-
кої ради, керівники всіх комунальних підприємств Боярки, Будинку 
культури, бібліотек, міського Центру розвитку спорту, дитячих садків 
(тобто всі, хто має справу з бюджетними коштами) прийшли на озна-
йомчий тренінг із роботи системи електронних закупівель ProZorro.
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Як повідомив заступник 
начальника КП «Боярське 
ГВУЖКГ» з благоустрою Ген-
надій Рашковський, 22 січня 
комунальники розпочали по-
сипання доріг пісочно-соля-
ною сумішшю, заготовленою з 
розрахунку 1 до 1. Така суміш 
розрахована навіть на най-
сильніший мороз. Зроблено це 
навмисно, оскільки, за про-

гнозами синоптиків, очікується 
значне зниження температури.

«Спецтехніка посипає цент-
ральні вулиці, місця пішохід-
них переходів, перехрестя, зони 
світлофорів. Сподіваємось, що 
тепер ефект від посипання від-
чують усі, адже безпека учас-
ників дорожнього руху – по-
над усе», – говорить Геннадій 
Олександрович. 

КОНЦЕНТРАЦІЮ СОЛІ ЗБІЛЬШЕНО

Це питання «Боярка-інформ» 
поставила керівництву КП «Бояр-
ське ГВУЖКГ». Відповідає в. о. на-
чальника Віктор Камінський:

«Впродовж останніх двох 
тижнів спецтехніка з прибиран-
ня та посипання пісочно-соля-
ною сумішшю тричі проходила 
по всіх центральних вулицях 
міста, прибираючи і посипа-
ючи. Особливу увагу приділя-
ли перехрестям, автобусним 
зупинкам, зонам світлофорів 
тощо. Але дороги залишаються 
слизькими.

Проблема в тому, що суміш, 
заготовлена за стандартами 
попереднього керівництва ко-
мунального підприємства, не 
відповідає вимогам державних 
стандартів. Це ми з’ясували в 
процесі роботи. 

За вимогами держстандарту, 
відсоток солевмісного компо-
ненту залежить від температур-
ного режиму: чим нижча темпе-
ратура, тим більше солі має бути 
в суміші. Максимальний вміст 
солі – до 50 відсотків від загаль-
ної маси суміші. Тобто, до одно-
го кубометру піску треба додати 
1 куб. м солі. Нам же дісталася 
вже заготовлена суміш у спів-
відношенні 12 до 1, а мало бути 
б у співвідношенні 6 до 1. 

До речі, співвідношення 
об’єму та ваги солі може бути 
різним і варіюватися від воло-
гості на момент її придбання. 

А перевіркою стану вологості 
солі під час закупівлі солі ніх-
то не займався. Та й купували 
за тоннажем, а замішували за 
об’ємом, власними силами. 

Відсоток солі у ній виявився 
настільки малим, що навіть при 
температурі, близькій до нуля, 
ефект був нульовим. Шляховий 
майстер доповідав, що готував 
суміш у пропорції 8 до 1. Ми 
змушені були провести експер-
тизу раніше виготовленої суміші. 
Скоро має надійти її результат.

17 січня працівники тричі за 
день посипали центральні ву-
лиці міста зранку, в обід та вве-
чері. Працівники райДУ, для 
порівняння, посипали дороги 
лише раз, і ефект – вражаючий. 
У розмові з керівництвом райДУ 
я дізнався, що вони замішують 
пісок із сіллю з розрахунку 6 до 
1. І цього достатньо, щоб мати 
дороги в нормальному стані.

Ми ж у Боярці втратили час і 
ресурси, щоб зрозуміти, в чому 
причина. Тепер терміново по-
трібно докупити солі. Такі ви-
датки здійснюються з міського 
бюджету після прийняття від-
повідного рішення депутатами 
Боярської міської ради. Попри 
всю необхідність, придбати сіль 
за власні кошти ми не маємо 
права, оскільки це нецільове 
використання коштів.

Той об’єм солі, який було 
закуплено в 2015 році, розрахо-
ваний лише на 9 доріг при поси-

панні максимум 5 разів. Закла-
дено в бюджеті було 300 тис. грн. 
На нашу думку, ці об’єми необ-
хідно збільшувати щонайменше 
в 10 разів, якщо ми хочемо мати 
чисті дороги взимку», – повідо-
мив Віктор Камінський.

Заступник начальника з 
благоустрою Геннадій Рашков-
ський додав: «Змушені конста-
тувати, що жителі за звичкою 
звинувачують владу та кому-
нальників у тому, що дороги не 
почищені, забуваючи при цьо-
му про власну відповідальність.

Хочу нагадати, що згідно з 
Правилами благоустрою, за-
твердженими 24.11.2011 року, 
передбачено обов’язки у сфері 
благоустрою як громадян, так і 
фізичних осіб – підприємців, а 
також підприємств усіх форм 
власності. 

Так, пунктом 4.2.18 Правил 
передбачено, що підприємці та 
підприємства міста зобов’язані 
здійснювати постійний догляд 
і утримувати в належному стані 
пішохідні доріжки та тротуа-
ри, в зимовий період своєчасно 
очищати їх від снігу, посипати 
протиковзними матеріалами.

Згідно з пунктом 3.2.1, гро-
мадяни зобов’язані утримувати 
в належному стані закріплені 
за ними території, здійснювати 
прибирання присадибної ді-
лянки та прилеглої території на 
відстані 10 м, включно до бор-
дюру вулиці.

ЧОМУ ВІД ПОСИПАННЯ ДОРІГ НЕМАЄ ЖОДНОГО ЕФЕКТУ?
Пункт 5.1.5 Правил визначає 

межі прибирання територій між 
суб’єктами благоустрою. Для 
об’єктів виробничої сфери пе-
редбачено 50 м від меж земель-
ної ділянки, наданої в користу-
вання; невиробничої сфери – 15 
м від меж земельної ділянки. Для 
будинків приватного сектора – 
10 м, для підприємств житлосер-
вісу, ОСББ – у середині квар-
талів – від цоколю до цоколю, з 
боку вулиць – до осі вулиці.

18 січня наш інспектор 
здійснив перевірку стану до-
тримання Правил благоустрою 
підприємцями. Усі порушники 
отримали усні попередження. 
Багато хто зреагував і почав 
прибирати прилеглі території 
від снігу та льоду.

Варто відзначити підпри-
ємців історичної частини міс-
та: Андрія Яременка (магазин 

«Будівельник») – прибрано та 
посипано піском. У новій час-
тині міста почищено біля ТЦ 
«АТБ», «Квартал», біля кав’ярні 
«Добра кава». Приємно мати 
справу з підприємцями, які від-
повідально ставляться до своїх 
обов’язків та зрештою, до своїх 
відвідувачів.

Геть не чищено біля магази-
ну «Дев’ятий вал», багато нарі-
кань на торговельні ряди рин-
ку біля Тарасівського переїзду, 
кінцеві зупинки автобусних 
маршрутів.

Тротуари, які не потрапля-
ють в зону обслуговування під-
приємств та жителів, приби-
раємо ми. І з цим також часто 
виникають проблеми. Техніка 
через стовпи, обмежувальні 
плити тощо не завжди може 
пройти по тротуару. Доводить-
ся все робити вручну». 

Наявність договорів про виве-
зення сміття та своєчасне приби-
рання снігу — така мета стояла пе-
ред учасниками рейду-перевірки у 
складі: заступник начальника КП 
«Боярське ГВУЖКГ» з благоустрою 
Геннадій Рашковський, інженер з 
благоустрою Вадим Онищук та ін-
спектор Тамара Сучевич. Членів 
комісії також супроводжував пред-
ставник газети «Боярка-інформ».

Рейд стартував 25 січня з 
найдальшої точки Боярки. За 
кілька годин вдалося відвідати і 
перевірити 20 закладів, у пере-
важній більшості торговельних. 
Позитивним моментом стало те, 
що практично усі підприємці 
(хто краще, хто гірше) стежать 
за вчасним прибиранням снігу. 
Оскільки цього дня був сніго-
пад, то декого пощастило поба-
чити з лопатами та мітлами.

Щодо наявності договорів 
про вивезення сміття, ситуація 
виявилась не такою райдужною. 
Щоправда, дуже тішив факт 
позитивного ставлення до ви-
рішення проблеми з боку усіх 
підприємств, де такі договори 
відсутні. Члени комісії проводи-
ли роз’яснювальну роботу та за-
лишали попередження про не-
обхідність укладення договору 
про вивезення впродовж 10 днів. 
«Ми не монополісти, – зауважує 
Геннадій Рашковський, – під-
приємець може укласти договір 

з будь-якою компанією. Голов-
не – його наявність, оскільки це 
є вимогою Правил благоустрою 
території м. Боярка».

Магазин «Добродій», вул. 
Матросова, 6. Сніг прибра-
но. Договір наявний. Покупці 
дружно розповідають членам 
комісії про привітних продав-
чинь та дбайливих господарів.

Магазин «Продукти», вул. 
Шевченка, 166. Територія приб-
рана, але договору немає. Влас-
ник – Галина Гейко обіцяє най-
ближчим часом виправити цей 
недогляд.

Вул. Шевченка, 193. Тут зна-
ходиться будівельна компанія 
БМУ-33. Територія в ідеальному 
стані. Договір наявний. Але в цьо-
му ж приміщенні працює банкет-
ний зал, орендарі якого договору 
про вивезення сміття не мають.

Магазин «Гастрономчик», 
що по вул. Шевченка, 179 від-
крився зовсім недавно. Власни-
ки зізнаються, що укласти дого-
вір ще не встигли, але зроблять 
це найближчим часом. Сніг, до 
речі, прибирається вчасно.

Магазин «Мрія», вул. Шевчен-
ка, 156 – все в порядку. Задоволе-
ні члени комісії рухаються далі.

Біля магазину «Будівель-
ник» саме прибирають сніг. 
Біля «Горлиці» навпроти –                       
чисто. Договори наявні. 

Магазин «Повний кошик» – 
закритий. Перевірити наявність 

договору не вдалось. Поруч 
кіоск «Кури-гриль» – сніжок 
прибрано, але договору немає.

Біля магазину «1000 дріб-
ниць» сніг частково прибрано, 
але договір наявний.

Не вдалося з’ясувати на-
явність договору у магазина      
«Ветеран».

Ще один новий магазинчик 
по вул. Зеленій, 4 потішив чис-
тотою. Щоправда, договору 
власник ще уклав, про що отри-
мав попередження.

Залишилось чимало питань 
щодо торговельного закладу по 
вул. Шевченка, 24. Крім про-
дуктового магазину там працює 
ще кілька орендарів, і не вдало-
ся знайти підтвердження наяв-
ності в них відповідних догово-
рів про вивезення сміття.

Через дорогу – магазин «Бі-
лий дім». Тут ідеально чисто і 
договір наявний.

У магазинчика «Наталка» по 
вул. Піщаній, 7-а сніг прибрано 
так собі, та й договір – відсут-
ній. Біля кіоску по вул. Самій-
ленка, 54 саме прибирали сніг. 
Документи також виявились у 
порядку. Така ж приємна ситу-
ація в магазині «Дельта».

Перевірити решту торго-
вельних закладів по вул. Вок-
зальній не вдалося. Усі ма-
газини, що, за попередньою 
інформацією, не уклали до-
говори про вивезення сміття, 
чомусь виявились зачиненими. 
Чутки поширюються швидко. 

Кінцева зупинка маршрутів 
№ 812, 825, 1 та 4 також вияви-
лася неприбраною від снігу. 

Члени комісії сподіваються, 
що чутки про наступні перевір-
ки поширяться так само швид-
ко. Тому повідомляють усім, 
хто ще не уклав договір про ви-
везення сміття: для вирішення 
цієї проблеми необхідно звер-
нутись до юридичного відділу 
КП «Боярське ГВУЖКГ», 
тел. 43-144, адреса: 08154,
 м. Боярка, вул. Сагайдачного, 30,
 тел.: (04598) 41-170, 
тел./факс: (04598) 42-423.

ПІДПРИЄМЦІВ ПЕРЕВІРИЛИ

З метою інформування спо-
живачів та убезпечення їх від мож-
ливих штрафних санкцій, надаємо 
роз’яснення з цього приводу. Пра-
вилами користування системами 
централізованого комунального во-
допостачання та водовідведення в на-
селених пунктах України (затвердже-
ними наказом Міністерства з питань 
житлово-комунального господарства 
України від 27.06.2008 р. за № 190) 
визначено обов’язок споживача:

5.13. Споживач забезпечує за-
хист приміщень, де розташовані 
вузли обліку, від ґрунтових, талих 
і дощових вод та інших шкідливих 
впливів, утримує зазначені при-
міщення в належному стані; не 
допускає доступу сторонніх осіб і 
забезпечує доступ представників 
виробника за службовими посвід-
ченнями до засобів обліку, водо-
провідних пристроїв та обладнання.

5.17. У разі порушення ціліс-
ності пломб на засобах обліку, а 
також на їх з’єднувальних частинах, 
накладених представником вироб-
ника, виявлення фактів штучного 
впливу на роботу засобів обліку, ви-
робник має право вимагати від спо-
живача проведення позачергової їх 
повірки до закінчення встановле-
ного для них міжповірочного інтер-
валу з метою контролю правиль-
ності їх показів. У таких випадках 
позачергова повірка засобів обліку 
виконується за рахунок споживача.

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

Знімати засоби обліку, здійсню-
вати будь-які заміни їх частин або 
зміни положення на водомірному 
вузлі, де їх встановлено, знімати 
пломби, накладені органами Держ-
споживстандарту або виробником 
(в даному випадку – КП «Боярка-
Водоканал»), має право лише ви-
робник або споживач за дозволом 
виробника.

У разі самовільних дій, споживач 
сплачує витрату води згідно з пунк-
тами 3.3, 3.4 цих Правил, а саме: 

у разі безоблікового водоко-
ристування виробник виконує 
розрахунок витрат води за про-
пускною спроможністю труби вво-
ду при швидкості руху води в ній                                                                                       
2,0 м/сек та дією її повним пере-
різом впродовж 24 годин за добу. 
Розрахунковий період при безоб-
ліковому водокористуванні вста-
новлюється з дня початку такого 
користування. Якщо термін почат-
ку безоблікового водокористування 
виявити неможливо, розрахунко-
вий період становить один місяць.

Приклад розрахунку витрат 
води та нарахування штрафних 
санкцій:

при стандартному діаметрі тру-
би (металевої) 15 мм і максимальній 
швидкості води в ній 2 м/с водо-
споживання, за відповідною форму-
лою розрахунку, складає 1,27 куб. м 
за годину; за добу – 30,48 куб. м; 
а за місяць доведеться оплатити                                                                         
914,4 куб. м. При затвердженому 
тарифі на послугу з водопостачання 
9,28 грн/куб. м до сплати буде нара-
ховано 8 485,63 грн. в місяць. Відпо-
відно: якщо діаметр труби буде біль-
ший, то й сума штрафу збільшиться.

Шановні споживачі! Не дарем-
но кажуть: поінформований – зна-
чить захищений! 

ЗАПАМ’ЯТАйТЕ: САМОСТІйНО 
ЗНІМАТи ПлОМБУ ЗАБОРОНЕНО!

КП «БОЯРКА-ВОДОКАНАЛ» ІНФОРМУЄ:

Коли верстався номер, заступ-
ник начальника КП «БГВУЖГ» з 
благоустрою Геннадій Рашков-
ський повідомив, що вже є перші 
результати проведеного рейду. 
Власники чотирьох з двадцяти 
перевірених закладів уже уклали 
договори про вивезення сміття. 

Також 28 січня представни-
ки комунального підприємства 
продовжили роботу з перевірки 
наявності договорів. Перевір-
кою було охоплено близько 40 
закладів, розташованих в істо-
ричній частині міста та Михай-
лівській площі. Виявлено, що 

у 18 з них власники не мають 
договорів про вивезення сміття. 
Всі вони отримали попереджен-
ня про необхідність у 10-денний 
термін виправити ситуацію. 

Робота з перевірки тривати-
ме й надалі.

Комунальне підприємство «Боярка-Водоканал» інформує своїх спожи-
вачів щодо нарахування штрафних санкцій за несанкціоноване втручан-
ня споживачів підприємства в роботу квартирних/будинкових засобів об-
ліку, зокрема, за самовільне знімання споживачами контрольних пломб, 
встановлених на водолічильниках. Зазвичай відбувається так: споживач 
через необізнаність або ж з інших відомих йому причин самостійно зні-
має пломбу, демонтує водолічильник для виконання будь-яких сантехніч-
них робіт. Однак такі дії є порушенням чинного законодавства та тягнуть 
за собою накладення чималих штрафів.
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18 та 26 січня у Центрі соціаль-
но-психологічної реабілітації від-
булись засідання комісії з питань 
перейменування або присвоєння 
назв вулицям, провулкам, тупи-
кам, площам, паркам, скверам, 
проїздам, майданам у м. Боярка. 
У роботі комісії взяли участь пред-
ставники широкої громадськості 
та жителі деяких вулиць, які підля-
гають перейменуванню.

Патріотично налаштовані 
представники громадськості 
уважно стежили за дотриманням 
головної ідеї декомунізації, вті-
леної у процесі перейменування 
вулиць, які носять назви одіоз-
них особистостей тоталітарно-
комуністичного режиму.

На розгляд членів комісії було 
представлено перелік вулиць, які 
підлягають перейменуванню. На-
гадаємо, що до переліку увійшло 
49 вулиць та провулків. Згідно із 
законодавством, велику роль в 
обранні нових назв відіграє думка 
мешканців. Тому комісії під час 
засідання, що відбулось 18 січня, 
було легко винести рекомендації 
щодо перейменування вулиць, 
в якому жителі взяли активну 
участь. Зокрема, це: Боженка – 
Віктора Починка, Енгельса – По-
кровська; Калініна – Калинова, 
Крупської – Надії, Московська – 
Вербна, Фурманова – Злагоди.

З приводу вулиці Пролетар-
ської більшістю голосів комісія 
запропонувала фонетично співз-
вучну назву Притвірська (від на-
зви боярської річки Притварка). 

Забігаючи наперед, зауважимо, 
що вже під час наступного засі-
дання, 26 січня, комісії за напо-
ляганням мешканців довелось 
переглянути цю рекомендацію. 
Після тривалих дискусій щодо 
сенсу перейменування взагалі і 
цієї вулиці зокрема, було реко-
мендовано нову назву – Січових 
стрільців. 

Розглянуто пропозиції назв 
вулиць, щодо яких були значні 
розбіжності. Після обговорення 
комісія рекомендувала такі пере-
йменування: Баумана – Богомазо-
ва; Дзержинського – Гайдамацька, 
40 років Жовтня – Соборності, М. 
Островського – Князів Острозь-
ких, Читинський пр. – Замковий 
провулок.

Пропозиції щодо увічнення 
пам’яті визначних для Боярки 
особистостей було також врахо-
вано: вулицю лазо рекомендува-
ли перейменувати на честь Роди-
ни Матушевських (щодо цього 
надійшли відповідні клопотан-
ня районного відділу охорони 
здоров’я та колективу Централь-
ної районної лікарні), а також 
вул. ленінградську – на честь 
Іова Борецького (Єрусалим-
ський Патріарх Феофан під на-
дійною охороною православних 
козаків, очолюваних гетьманом 
Петром Конашевичем-Сагай-
дачним, у 1620 р. рукоположив 
на митрополита Київського і 
всієї Руси ігумена Києво-Ми-
хайлівського Золотоверхого мо-
настиря Іова Борецького. Він 
став першим митрополитом 

Української Православної Церк-
ви після Берестейської унії). 
Символічно, що, за умови за-
твердження запропонованої на-
зви, вул. Сагайдачного братиме 
початок від вул. Іова Борецького.

Наступне засідання комісії 
26 січня також відбулося за учас-
ті представників громадськості. 
Більше години було витрачено на 
перегляд рекомендацій попере-
днього засідання. З приводу Про-
летарської. Як вже було сказано, 
комісія підтримала назву – Січових 
стрільців. Щодо перейменування 
вулиці Дзержинського на Шкільну 
не вистачило голосів членів комісії. 
Залишилась в силі попередня про-
позиція – Гайдамацька.

Втім, тривалі суперечки піш-
ли на користь і решту часу було 
витрачено з великою користю. 
Нові назви вулиць – це імена 
визначних особистостей в на-
ціонально-визвольній боротьбі 
України та в історії нашого міста, 
а також символи, знакові для не-
залежної України.

Практично одностайно реко-
мендовано такі перейменування: 

вул. Ворошилова – вул. Євгена 
Коновальця;
вул. Богунського – вул. І. Богуна;
вул. Будьонного – вул. Сергія 
Шамрая;
вул. Ватутіна – вул. Василя Стуса;
вул. Возз’єднання – вул. Отамана 
Орлика;
вул. Жовтнева – вул. Михайла 
Грушевського;
пров. Жовтневий – пров. Олеся 
Ткаченка;
вул. Кірова – вул. Родини              
Кістяківських;
вул. Колгоспна – вул. Бориса 
Грінченка;
вул. Комсомольська – вул. Марка 
Шляхового;
вул. Комсомольців 20-х років –     
вул. Бориса Іваницького;
вул. Котовського – вул. Василя 
Симоненка;
вул. Петровського – вул. Всеволода 
Петріва;
вул. Піонерська – вул. Миколи 
Пимоненка;
пров. Пролетарський – пров. 
Притвірський;
вул. Пролетарська – вул. Січових 
Стрільців;

пров. Радгоспний – пров. Марка 
Гирявця;
вул. Радянська – вул. Героїв 
Крут;
пров. Руднєва – пров.                                  
Патріотичний;
вул. Серафімовича – вул. Івана 
Андруха;
вул. Щорса – вул. Івана Мазепи;
вул. Чкалова – вул. Симона          
Петлюри;
вул. Чапаєва – вул. Академіка    
Сергія Єфремова;
вул. Фрунзе – вул. Академіка 
Вернадського.

За результатами діяльності 
комісії можемо говорити про 
подання рекомендацій щодо пе-
рейменування 38 вулиць. Після 
цього до роботи візьмуться місь-
кий голова та депутатський кор-
пус Боярської міської ради. Саме 
за ними залишається останнє 
слово, а крапкою – стане поява 
нових назв на карті міста. 

ВЖЕ СКОРО НА КАРТІ МІСТА З’ЯВЛЯТЬСЯ НОВІ НАЗВИ

Відповідно до ст. 12 Зако-
ну України «Про присвоєння 
юридичним особам та об’єктам 
права власності імен (псевдоні-
мів) фізичних осіб, ювілейних 
та святкових дат, назв і дат істо-
ричних подій» від 24.05.2012 р. 
№ 4865-VI (надалі – Закон) пе-
редбачено, що юридичні особи, 
яким присвоєні імена фізичних 
осіб, ювілейні та святкові дати, 
назви і дати історичних подій, 
зобов’язані забезпечити вне-

сення відповідних змін до уста-
новчих документів та провести 
державну реєстрацію цих змін 
відповідно до Закону Украї-
ни «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних 
осіб – підприємців».

Витрати, пов’язані з при-
своєнням юридичним особам 
та об’єктам права власності 
імен фізичних осіб, ювілейних 
та святкових дат, назв і дат іс-
торичних подій, зміною або 

відмовою від присвоєних імен 
фізичних осіб, ювілейних та 
святкових дат, назв і дат істо-
ричних подій, можуть здійсню-
ватися за рахунок коштів дер-
жавного та місцевих бюджетів, 
а також коштів юридичних осіб.

Фінансування витрат, 
пов’язаних з присвоєнням, 
зміною або відмовою від при-
своєних юридичним особам та 
об’єктам права власності імен 
фізичних осіб, ювілейних та 

святкових дат, назв і дат істо-
ричних подій, залежно від того, 
хто ініціював порушення цього 
питання, здійснюється за раху-
нок коштів:

державного бюджету, якщо 
ініціатором є державний орган;

відповідного місцевого бю-
джету, якщо ініціатором є від-
повідний орган місцевого само-
врядування;

юридичних осіб, якщо іні-
ціатором є керівник підпри-

ємства, установи, організації, 
відповідно до ст. 13 вищевказа-
ного Закону.

Що стосується фізичних 
осіб повідомляємо, що згід-
но з чинним законодавством 
перейменування вулиці не є 
підставою для того, щоб пере-
робляти правовстановлюючий 
документ на нерухоме майно. 
Усі документи, які знаходяться 
у власників, є чинними і юри-
дичної сили не втрачають.

ЮРИДИЧНА ДОВІДКА

З часу обрання депутатів 
Боярської міської ради VII скли-
кання пройшло вже три місяця. 
За цей час депутати розпочали 
роботу у постійних комісіях, було 
проведено чотири сесії. 

Згідно із чинним законо-
давством, до Боярської міської 
ради надійшло 57 депутатських 
звернень. З них: 44 – пропози-
ції щодо бюджету міста на 2016 
рік, інші звернення стосуються 
проблем міста, зокрема, забруд-
нення повітря котельнею, при-

бирання вулиць і тротуарів, а та-
кож бюджетного процесу, плану 
роботи Боярської міської ради.

Більше всього запитів, а 
саме, внесла депутат Тетяна 
Подзіраєва. Її запити стосують-
ся проблем, які вже тривалий 
час не вирішуються: асфаль-
тування, прибирання снігу, 
очищення ставка по вул. Київ-
ській, реконструкція кінотеатру                                       
ім. Островського, очищення 
вул. Шевченка від піску та бруду.

Депутати Боярської міської 
ради Оксана Бойко, Ірина Ва-

ДЕПУТАТСЬКА РОБОТА — ЗАПИТИ І ЗВЕРНЕННЯ

АКТУАЛЬНО

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

• головного спеціаліста з 
юридичних питань – 1 штатна 
одиниця (на час відпустки по 
догляду за дитиною);

• радник міського голови –     
1 штатна одиниця;

• провідний спеціаліст з 
питань землевпорядкування –         
1 штатна одиниця;

• спеціаліст I категорії від-
ділу фінансів, економічного 
розвитку та торгівлі – 1 штатна 
одиниця;

• провідний спеціаліст відді-
лу з питань житлово-комуналь-
ного господарства, транспорту 
та надзвичайних ситуацій –         
1 штатна одиниця;

• спеціаліст I категорії від-
ділу освіти, культури, молоді, 
спорту та соціального захисту – 
1 штатна одиниця;

• провідний спеціаліст робо-
ти ради – 1 штатна одиниця. 

Вимоги до кандидатів: гро-
мадянство України, вища освіта 
відповідного професійного спря-
мування за освітньо-кваліфіка-
ційним рівнем магістра, спеці-
аліста. Стаж роботи за фахом у 
державній службі не менше 3 ро-
ків або стаж роботи за фахом в ін-
ших сферах не менше 5 років. До-
сконале знання державної мови, 
вміння працювати на комп’ютері.

Згідно з чинним порядком 
щодо заміщення вакантної по-

сади державного службовця, 
конкурсанти складають у пись-
мовій формі іспити на знання 
Конституції України, законів 
України «Про місцеве само-
врядування в Україні», «Про 
державну службу», «Про службу 
в органах місцевого самовряду-
вання» та «Про запобігання ко-
рупції», а також законодавства з 
урахуванням специфіки функ-
ціональних повноважень відпо-
відного структурного підрозділу.

Для участі в конкурсі по-
даються документи: заява про 
участь у конкурсі; заповне-
на особова картка (форма П-2 
ДС) з відповідними додатками; 
2 фотокартки розміром 4х6 см; 
копії документів про освіту; 
декларація про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінан-
сового характеру за минулий 
рік, копії паспорта і військо-
вого квитка; медична довідка 
про стан здоров’я особи, яка 
претендує на зайняття поса-
ди, пов’язаної з виконанням 
функцій держави або місцево-
го самоврядування за формою                                                                
№ 133/о, затвердженою наказом 
Міністерства охорони здоров’я 
України від 30.07.2012 № 578; 
номер ідентифікаційного коду.

Термін подання документів: 
протягом 30 календарних днів з 
дня оголошення про проведен-
ня конкурсу. 

За довідками звертатись за 
адресою: м. Боярка, вул. Біло-
городська, 13, кабінети № 6, 7.

Телефони для довідок: 
43-241, 41-705.

ОГОЛОШЕННЯ
сильчук, Сергій Хижняк напра-
вили кожен по 5 депутатських 
запитів. З депутатськими запи-
тами до ради звертались на сесі-
ях депутати Олександр Борець-
кий (4 запити), Зоя Виборна                                                               
(2 запити).

Також були надані подання 
і пропозиції від депутатських 
фракцій: «Об’єднання «Само-
поміч» – 6, «Наш край» – 1, 
«Свобода» – 1.

Ольга Романченко, секретар 

Ми живемо в час змін та реформ. 
Відповідно до політики уряду вносять-
ся зміни до Бюджетного та Податково-
го кодексів. Про нове в бюджетно-по-
датковому законодавстві розповідає 
завідувач фінансово-економічного 
відділу виконавчого комітету Бояр-
ської міської ради Олена Балуєва:

«Я хочу зупинитися на змінах 
до Податкового кодексу, які тим 
чи іншим чином можуть сто-
суватися жителів нашого міста. 
Відбулися значні зміни у части-
ні законодавства, де йдеться про 
податок на нерухоме майно, від-
мінне від земельної ділянки. 

У минулій редакції Бюджет-
ного кодексу місцевим радам 
було дозволено збільшувати роз-
мір площі, яка не оподаткову-
ється. Це стосувалось як квартир, 
так і житлових будинків. Саме 

тому у Боярці було прийнято рі-
шення щодо збільшення цієї пло-
щі до 80 кв. м – у квартирі та до 
150 кв. м – у житловому будинку.

У новій редакції Податко-
вого кодексу скасовано можли-
вість змінювати розмір площі, 
яка не підлягає оподаткуванню. 
Нині розмір неоподаткованої 
площі, згідно із законодавством, 
складає 60 кв. м для квартири та 
120 кв. м для будинку.

Якщо у квартирі чи будин-
ку є кілька власників, то кожен 
сплачує за свою частку. Якщо 
ж площа квартири перевищує 
300 кв. м, а будинку – 500 кв. 
м, то власники таких помеш-
кань сплачують додатковий 
податок – на розкіш у розмірі             
25 000 грн. з одного об’єкта. 

У 2016 році власники житла 
сплачують податок за 2015 рік. 

Про це має надійти повідомлен-
ня від податкової інспекції. Від-
так за 2016 рік власникам житла 
потрібно буде сплачувати згід-
но із законодавством 2017 року.

Маємо також зміни в зако-
нодавстві щодо сплати податку 
за землю. Ці зміни не стосують-
ся жителів міста Боярка, оскіль-
ки наші ставки податку вклада-
ються у нормативи, передбачені 
законодавством.

Також відбулися зміни, що 
стосуються сплати єдиного подат-
ку. Ставок це не стосується. Зміни 
торкаються суми доходів, які ви-
значаються для третьої категорії 
платників. Якщо в минулому за-
конодавстві це стосувалося суми 
від 20 млн. грн., то в цьогорічному 
Бюджетному кодексі зміни почи-
наються від суми 5 млн. грн.».

БУДЕМО ПЛАТИТИ ЗА НАДЛИШКОВУ ЖИТЛОВУ ПЛОЩУ

Виконавчий комітет Бо-
ярської міської ради ого-
лошує конкурс на замі-
щення вакантної посади 
начальника Комунального під-
приємства «Боярське головне 
виробниче управління житлово-
комунального господарства».

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

та відповідного професійного 
спрямування за освітньо-ква-
ліфікаційним рівнем магістра, 
спеціаліста. Стаж роботи за фа-
хом не менше 3 років або стаж 
роботи за фахом в інших сферах 
не менше 5 років. 

Для участі в конкурсі пода-
ються документи: резюме, заява 
про участь у конкурсі; копії доку-

ОГОЛОШЕННЯ
ментів про освіту.

Термін подання документів: 
впродовж 15 календарних днів з 
дня оголошення про проведен-
ня конкурсу. 

За довідками звертатись за 
адресою: м. Боярка, вул. Біло-
городська, 13, кабінет № 6.

Телефон для довідок: 41-705.
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ПЕНСІОНЕРАМ

Про затвердження інвестиційної 
програми Комунального підприєм-
ства «Боярка-Водоканал»

Керуючись ст. 26 Закону Украї-
ни «Про місцеве самоврядування в 
Україні», відповідно до п. 3.2. По-
рядку розроблення, погодження та 
затвердження інвестиційних прог-
рам суб’єктів господарювання у 
сфері теплопостачання, затвердже-
ного Наказом Міністерства регіо-
нального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господар-

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VIІ СКЛИКАННЯ

позачергова 4 сесія
РІШЕННЯ № 4/123

від 21 січня 2016 року                  м. Боярка

ства України від 14.12.2012 р. № 630 
та Постановою Національної комі-
сії, що здійснює державне регулю-
вання у сфері комунальних послуг 
від 14.12.2012 р. № 381, – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити інвестиційну прог-

раму комунального підприємства 
«Боярка-Водоканал» на 2016 рік із 
загальним обсягом фінансування у 
сумі 765,15 тис. грн. без ПДВ.

2. Контроль за виконанням да-
ного рішення покласти на постійну 
депутатську комісію з питань жит-
лово-комунального господарства, 
енергозбереження, благоустрою 
міста, комунальної власності та 
заступника міського голови за на-
прямком.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                      О. О. ЗАРУБІН

Про внесення змін до рішення 
позачергової 58 сесії Боярської місь-
кої ради VІ скликання від 21.04.2015 
року № 58/2687 «Про надання згоди 
на добровільне об’єднання громад»

Відповідно до ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», Закону України 
«Про об’єднання територіальних 
громад», – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення по-

зачергової 58 сесії Боярської міської 
ради VІ скликання від 21.04.2015 р. 
№ 58/2687 «Про надання згоди на 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ

позачергова 4 сесія 
РІШЕННЯ № 4/122

від 21 січня 2016 року         м. Боярка

добровільне об’єднання громад», 
виклавши 4 пункт рішення в нас-
тупній редакції:

«4. Делегувати до складу робочої 
групи з підготовки проектів рішень 
щодо добровільного об’єднання те-
риторіальних громад:

• Зарубіна Олександра Олексан-
дровича, міського голову;

• Шульгу Валерія Володимиро-
вича, першого заступника міського  
голови;

• Романченко Ольгу Ігорівну, 
секретаря ради.»

2. Контроль за виконанням рі-
шення покласти на постійну депу-
татську комісію з прав людини, за-
конності, правопорядку, протидії 
корупції та регламенту депутатської 
діяльності.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                     О. О. ЗАРУБІН

Про створення Комунального під-
приємства «Міська ритуальна служ-
ба» Боярської міської ради

Керуючись п. 30 ч. 1 ст. 26 За-
кону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні», ст. 56 
Господарського кодексу України,                         
ст. 87 Цивільного кодексу України, 
з метою забезпечення реалізації 
державної і міської політики щодо 
впорядкування управління та утри-
мання міських кладовищ, – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Створити Комунальне під-

приємство «Міська ритуальна 
служба» Боярської міської ради.

2. Виконавчому комітету Бояр-
ської міської ради здійснити відпо-

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VIІ СКЛИКАННЯ

позачергова 4 сесія
РІШЕННЯ № 4/125

від 21 січня 2016 року         м. Боярка

відні організаційно-правові заходи, 
пов’язані зі створенням та реєстра-
цією Комунального підприємства 
«Міська ритуальна служба» Бояр-
ської міської ради.

3. Доручити КП «БГВУЖКГ» 
укоасти договір на обслуговування 
кладовища з КП «Спецобслуго-
вування населення Києво-Свято-
шинського району Києво-Свято-
шинської районної ради Київської 
області» на період створення та         
реєстрації КП «Міська ритуальна 
служба», терміном не більше 2-х мі-
сяців.

4. Контроль за виконанням 
рішення покласти на Постійну 
депутатську комісію Боярської 
міської ради з питань житлово-ко-
мунального господарства, енергоз-
береження та благоустрою міста та 
заступника міського голови за від-
повідним напрямком. 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                       О. О. ЗАРУБІН

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

Керуючись пп. 23 п. 1 ст. 26 За-
кону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», Бюджетним 
кодексом України, рішенням Бо-
ярської міської ради VII скликан-
ня від 22.12.2015 року № 3/18 «Про 
затвердження міського бюджету 
на 2016 рік», враховуючи рішення 
сесії районної ради від 28.12.2015 р.          
№ 60-03-VII «Про забезпечення фі-
нансування дошкільних навчальних 
закладів та клубних закладів у 2016 
році», –

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Збільшити доходи загально-

го фонду міського бюджету на 2016 
рік по КДБ 41035003 (субвенція з 
районного бюджету на утримання 
дошкільних та клубних закладів) у 
сумі 23 377,3 тис. грн.

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ

позачергова 4 сесія
РІШЕННЯ № 4/121

від 21 січня 2016 року       м. Боярка

2. Збільшити доходи спеціаль-
ного фонду міського бюджету на 
2016 рік по КДБ 25010100 (плата за 
послуги, що надається бюджетни-
ми установами згідно з їх основною 
діяльністю) в сумі 4 000,00 тис. грн.

3. Збільшити видатки загально-
го фонду міського бюджету за раху-
нок субвенції з районного бюджету 
на утримання дошкільних та клуб-
них закладів у сумі 23 377,3 тис. грн., 
а саме:
по КФК 070101

по КЕКВ 2111 збільшити асиг-
нування на 12 129 029,00 грн. 

по КЕКВ 2120 збільшити асиг-
нування на 4 367 461,00 грн.

по КЕКВ 2210 збільшити асиг-
нування на 95 000,00 грн.

по КЕКВ 2220 збільшити асиг-
нування на 14 000,00 грн.

по КЕКВ 2230 збільшити асиг-
нування на 2 798 520,00 грн.

по КЕКВ 2240 збільшити асиг-
нування на 470 000,00 грн.

по КЕКВ 2250 збільшити асиг-
нування на 27 000,00 грн.

по КЕКВ 2272 збільшити асиг-
нування на 137 690,00 грн.

по КЕКВ 2273 збільшити асиг-
нування на 489 500,00 грн.

по КЕКВ 2274 збільшити асиг-
нування на 1 745 200,00 грн.

Про створення комісії з проведен-
ня інвентаризації мереж зовнішнього 
освітлення в м. Боярка 

Відповідно до ст. 25 Закону Укра-
їни «Про місцеве самоврядування в 
Україні», рішення чергової 25 сесії 
(перше пленарне засідання) Київ-
ської обласної ради від 23.07.2009 р. 
№ 530-25-V «Про безоплатну пере-
дачу мереж зовнішнього освітлення 
із спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Київської об-
ласті до комунальної власності тери-
торіальної громади міста Боярка», з 
метою більш ефективної експлуатації 
мереж вуличного освітлення, що зна-
ходяться на території Боярської місь-
кої ради, забезпечення можливості їх 
ремонту та безпеки експлуатації, –

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Створити комісію з інвента-

ризації мереж зовнішнього освіт-
лення, що знаходяться на терито-
рії Боярської міської ради згідно з 
додатком.

2. Балансову вартість мереж зо-
внішнього освітлення встановити 
шляхом проведення незалежної 
експертної оцінки.

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VIІ СКЛИКАННЯ

позачергова 4 сесія
РІШЕННЯ № 4/124

від 21 січня 2016 року         м. Боярка

Всього 22 273 400,00 грн.
по КФК 110204

по КЕКВ 2111 збільшити асиг-
нування на 710 494,00 грн. 

по КЕКВ 2120 збільшити асиг-
нування на 257 911,00 грн. 

по КЕКВ 2240 збільшити асиг-
нування на 5 195,00 грн. 

по КЕКВ 2272 збільшити асиг-
нування на 2 300,00 грн. 

по КЕКВ 2275 збільшити асиг-
нування на 128 000,00 грн. 
Всього 1 103 900,00  грн.

4. Збільшити видатки спеціаль-
ного фонду міського бюджету за 
рахунок плати за послуги, що на-
даються бюджетними установами 
згідно з їх основною діяльністю, по 
КФК 070101 (дошкільні заклади 
освіти) КЕКВ 2230 (продукти хар-
чування) в сумі 4 000,00 тис. грн.

5. Внести відповідні зміни до 
додатків 1, 3, 5 «Рішення про за-
твердження міського бюджету на 
2016 рік».

6. Контроль за виконанням да-
ного рішення покласти на першого 
заступника міського голови Шульгу 
В. В.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                      О. О. ЗАРУБІН

3. Уповноважити виконавчий 
комітет Боярської міської ради 
взяти на баланс мережі вуличного 
освітлення, що знаходяться на те-
риторії Боярської міської ради .

4. Рішення від 15.09.2015 р.           
№ 65/2940 «Про утворення комісії 
з питання інвентаризації мереж ву-
личного освітлення у м. Боярка» вва-
жати таким, що втратило чинність. 

5. Контроль за виконанням 
рішення покласти на заступника 
міського голови відповідно до роз-
поділу обов’язків .

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                        О.О. ЗАРУБІН

СКЛАД
комісії з інвентаризації ме-

реж зовнішнього освітлення, 
що знаходяться на території 
Боярської міської ради
Голова комісії: 

заступник міського голови                                             
Гусятинський Д. М.

Заступник голови комісії: 
депутат Боярської міської ради
Михальов Є. В.

Секретар комісії:
гол. спеціаліст із 
житлово-комунальних питань
Мазурець В. В.

Члени комісії:
завідувач юридичного відділу 
Безверха л. М.
депутат Боярської міської ради 
Юрченко В. В.
депутат Боярської міської ради 
Хижняк С. М.

т. в. о. начальника 
КП «БГВУЖКГ» 
Камінський В. А.
заступник начальника 
КП «БГВУЖКГ» 
з питань благоустрою
Рашковський Г. О.
майстер вуличного освітлення
КП «БГВУЖКГ» 
Сьомка В. П.

Затверджено 
рішенням сесії Боярської міської ради № 4/ 124 від 21.01.2016 року

З 1 січня 2016 року набрали 
чинності Закони України «Про 
державний бюджет України 
на 2016 рік» (від 25.12.2015                    
№ 928), «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та 
деяких законодавчих актів Украї-
ни щодо забезпечення збалансо-
ваності бюджетних надходжень 
у 2016 році» (від 24.12.2015             
№ 909), «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів Укра-
їни» (від 24.12.2015 № 911), яки-
ми врегульовано питання пенсій-
ного забезпечення у цьому році.

Згідно зі статтею 28 За-
кону України «Про 
загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування», мінімаль-
ний розмір пенсії за віком вста-
новлюється на рівні прожитко-
вого мінімуму, встановленого для 
осіб, які втратили працездатність. 
Відповідно до Закону України 
«Про Державний бюджет України 
на 2016 рік» прожитковий міні-
мум для зазначеної категорії осіб 
становить:

• з 1 січня 2016 року – 1 074 
грн. (з 1 січня мінімальний роз-
мір пенсії за віком не зміню-
ється, оскільки цей розмір був 
встановлений ще з 1 вересня 
2015 року);

• з 1 травня 2016 року –                           
1 130 грн. (підвищується на 5,2 %);

• з 1 грудня 2016 року –                    
1 208 грн. (підвищується на 6,9 %).

У зв’язку з цим, з 1 травня і 
з 1 грудня 2016 року буде підви-
щено мінімальний розмір пен-
сії (крім працюючих пенсіоне-
рів), обчислений відповідно до 
статті 28 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування» (а також 
і підвищення до пенсій за по-
наднормовий стаж). 

Пенсіонерам, які працюють 
(провадять діяльність, пов’язану 
з отриманням доходу, що є ба-
зою нарахування єдиного внеску 
на загальнообов’язкове держав-
не соціальне страхування), після 
звільнення з роботи або припи-
нення такої діяльності, пенсія 
перераховується з урахуванням 
прожиткового мінімуму для осіб, 
які втратили працездатність, ви-
значеного законом на дату звіль-
нення з роботи або припинення 
такої діяльності.

Що стосується інших пен-
сійних виплат, надбавок і підви-
щень до пенсії, які встановлені 
у відсотках до прожиткового 
мінімуму, то вони також пере-
раховуватимуться зі збільшен-
ням прожиткового мінімуму. 
Зокрема, це:

мінімальні розміри пенсій 
по інвалідності учасникам лік-
відації наслідків Чорнобиль-
ської катастрофи;

мінімальні розміри пенсій 
шахтарям;

мінімальні пенсійні виплати 

для інвалідів – учасників лікві-
дації наслідків аварії на Чорно-
бильській АЕС, щодо яких вста-
новлено причинний зв’язок 
інвалідності з Чорнобильською 
катастрофою, та інвалідам ві-
йни й учасникам бойових дій;

підвищення до пенсій вете-
ранам війни та жертвам нацист-
ських переслідувань;

надбавки особам, які ма-
ють статус Почесного донора 
України;

надбавки на утриманців 
відповідно до Закону України 
«Про пенсійне забезпечення 
осіб, звільнених з військової 
служби, та деяких інших осіб»;

пенсійні виплати відповід-
но до Закону України «Про 
пенсії за особливі заслуги пе-
ред Україною».

З 1 березня 2016 року, як 
і в 2014-2015 роках, пенсії не 
підвищуватимуться у зв’язку 
зі зростанням в попередньо-
му році середньої заробіт-
ної плати в країні, оскіль-
ки відповідна норма (ч. 2 
ст. 42 Закону України «Про 
загальнообов’язкове держав-
не пенсійне страхування») 
зупинена до стабілізації еко-
номічного становища в країні. 

Працюючі пенсіонери 
можуть і надалі здійснюва-
ти перерахунок пенсії (ч. 4 
ст. 42 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування») через 
кожні два роки роботи (з ураху-
ванням не менш як 24 місяців 
страхового стажу після при-
значення (попереднього пере-
рахунку) пенсії незалежно від 
перерв у роботі).

ВИПЛАТА ПЕНСІЇ ЗА ДОВІРЕНІСТЮ
Відповідно до п. 1 ст. 47 

Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування», пенсія 
виплачується щомісяця органі-
заціями, що здійснюють випла-
ту і доставку пенсій, у строк не 
пізніше 25 числа місяця, за який 
виплачується пенсія, виключно 
в грошовій формі за зазначеним 
у заяві місцем фактичного про-
живання пенсіонера в межах 
України або перераховується на 
визначений цією особою банків-
ський рахунок у порядку, перед-
баченому законодавством.

У ч. 2 ст. 47 вище зазначе-
ного Закону передбачено, що 
пенсія може виплачуватися за 
довіреністю, порядок оформ-
лення і строк дії якої визнача-
ються законом. Виплата пенсії 
за довіреністю здійснюється 
впродовж усього періоду дії до-
віреності за умови поновлення 
пенсіонером заяви про виплату 
пенсії за довіреністю через кож-
ний рік дії такої довіреності.

У п. 1.5 Порядку по-
дання та оформлення до-

кументів для призначення 
(перерахунку) пенсій відпо-
відно до Закону України «Про 
загальнообов’язкове держав-
не пенсійне страхування», 
затвердженого постановою 
правління Пенсійного фонду 
України 25.11.2005 р. №22-1 
і зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України від 
27.12.2005р. №1566/11846 пе-
редбачено, зокрема, що заява 
про виплату пенсії за довіре-
ністю, термін дії якої більше 
одного року, через кожний рік 
дії такої довіреності, подаєть-
ся пенсіонером особисто або 
його законним представни-
ком (опікуном, піклувальни-
ком) до регіонального управ-
ління Пенсійного фонду за 
місцем перебування на обліку 
як одержувача пенсії.

Отже, без подання заяви 
про продовження виплати пен-
сії за довіреністю пенсіонер 
має право одержувати пенсію 
за довіреністю впродовж два-
надцяти місяців від першої 
виплати пенсії за довіреністю. 
Подальша виплата пенсії за 
довіреністю можлива за умови 
особистого подання пенсіоне-
ром такої заяви до територіаль-
ного органу Пенсійного фонду 
України за місцем проживання 
(реєстрації).



529 січня 2016
№ 2 (285) ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

З 1 січня 2016 року грошове 
забезпечення військовослуж-
бовців збільшено з 2 200 грн. до                   
7 000 грн. і більше.

На військову службу за 
контрактом у Збройні Сили 
України запрошуються грома-
дяни України (чоловіки та жін-
ки), які мають вищу, професій-
но-технічну, повну або базову 
загальну середню освіту, віком 
від 18 до 40 років і відповідають 
установленим вимогам проход-
ження військової служби.

Перевага надається 
військовозобов’язаним – учас-
никам АТО, а також громадя-
нам, які відповідають критеріям 
відбору та не мають обмежень 

ЗБРОЙНІ СИЛИ ЗАПРОШУЮТЬ НА 
ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ЗА КОНТРАКТОМ

за станом здоров’я, мають висо-
кий рівень фізичної підготовки 
та цивільну освіту, споріднену з 
військовими спеціальностями.

Контрактникам пропону-
ється широкий спектр військо-
вих спеціальностей: від стріль-
ця до командира відділення; 
від водія до механіка-водія; від 
сапера до розвідника; від радіо-
телефоніста до оператора радіо-
локаційної станції; від снайпе-
ра до навідника. 

Нині грошове забезпечення 
контрактників рядового, сер-
жантського та старшинського 
складу становить від 2 400 грн. 
на місяць (залежно від спе-
цифіки військової частини).                              
З 1 січня 2016 року – від 7 000 грн.

Аспекти соціально-право-
вого захисту військовослуж-
бовців, перспективи кар’єрного 
росту та переваги військової 
служби за контрактом:

• можливість вибору місця 
проходження військової служ-
би та посади;

• стабільне щомісячне гро-
шове забезпечення;

• можливість брати участь у 
миротворчих операціях та ін-
ших заходах міжнародного вій-
ськового співробітництва;

• отримання безоплатної ква-
ліфікованої медичної допомоги 
у військово-медичних закладах 
охорони здоров’я для контрак-
тників та членів їх сімей;

• можливість безкоштовного 
навчання у вищих військових 
навчальних закладах та здобут-
тя спеціальності;

• щорічна відпустка зі збере-
женням грошового, матеріаль-
ного забезпечення тривалістю 
від 30 до 45 календарних днів 
(залежно від вислуги років);

• можливість отримання 
первинного офіцерського зван-
ня військовослужбовцями сер-
жантського (старшинського) 
складу, які мають вищу освіту;

• право на пенсію після 25 
років вислуги.

22 січня відзначається День 
Соборності, який від самого по-
чатку свого святкування не мав 
ознак офіційності: це завжди 
було народне прагнення до Сво-
боди реальної, а не номінальної. 

Але радісно, що долучається 
до цього і молоде, підростаюче 
покоління. Зокрема, дуже гар-
ним патріотичним концертом 
порадували присутніх вихован-
ці Києво-Святошинського ра-
йонного центру творчості мо-
лоді «Оберіг».

Творчий натхненник та ор-
ганізатор цього заходу, Тетяна 
Іващенко, не з чужих слів знає, 
наскільки важливою є мирна 
доля України та її державна єд-
ність. Адже у самі пекельні дні 
2014-го, у розпал військових дій 
у зоні АТО, вона перебувала в 
своїх батьків на Донбасі.  

Зала «Оберегу» переповню-
валась батьками та друзями ви-
хованців закладу. Завітали та-
кож на свято депутат Боярської 
міської ради Валентина Коржо-

ДЕНЬ СОБОРНОСТІ 
ВІДСВЯТКУВАВ «ОБЕРІГ»

ва та громадський діяч Валерій 
Дубовецький.

На концерті лунали вірші 
на слова відомих українських 
поетів О. Бердника, В. Стуса, 
В. Крищенка, звучали чудові 
пісні, виконувалися запаль-
ні танки. Різний вік учасників 
додавав зворушливості заходу. 
Ведучими були Давид Тищенко 
та Марія Яковенко – вихованці 
зразкового театру-студії «Світ-
ла хвиля», яким керує організа-
тор заходу Т. Іващенко. 

У коцерті взяли участь ви-
хованці студії естрадного співу 
«Діамант», зразкового театру-
студії «Світла хвиля», діти з 
багатодітної родини Хрулен-
ків – Катруся, Іванко та Бог-
дан, сестри Мельникови, На-
таля Гранькова, Марія Осика, 
Оля лаврук та інші вихованці              
закладу. 

Найголовніше — це урочис-
та атмосфера свята, яку створи-
ли прекрасні юні дарування.    

Ольга Городня 

Під такою назвою до Дня Со-
борності у ЦТМ «Оберіг» єкспону-
валась виставка декоративно-
вжиткового мистецтва.

На виставці були представ-
лені роботи вихованців студій 
«Художня вишивка» (керівники 
Іванькова С. л., Кулініч Е. Б.), 
«Рукоділля» (керівник Приходь-
ко О. В.), «Художні вироби з де-
рева» (керівник Поліщук О.П.), 
зразкової студії образотворчого 
мистецтва «Звичайне диво» (керів-
ник Поліщук Т. І.), майстерні «Май-
стер» (керівник Гоменюк Н. й.), 
студій декоративно-вжиткового 
мистецтва «Сувенір» (керівник 

СОБОРНА, ВІЛЬНА, 
НЕПОДІЛЬНА, МОЯ УКРАЇНА!

Седлецька Т. І.) та «Намистин-
ка» (керівник Біла л. В.).

Одночасно експонувала-
ся виставка робіт вихованців 
зразкової студії образотворчого 
мистецтва «Звичайне диво» (ке-
рівник Поліщук Т. І.).

Вихованці студій порадува-
ли гостей своїми надзвичайно 
талановитими роботами: ма-
люнками, вишивками, пороб-
ками з природних матеріалів, 
на яких – буйні квіти, неозорі 
простори, працьовиті творчі 
люди. Тобто – вся Україна, її 
самобутня історія, славне ми-
нуле і буремне сучасне. 

Що й казати, військово-об-
ліковий стіл певний відсоток на-
селення сприймає виключно як 
своєрідну «полювальну органі-
зацію» на чоловіків призивного 
віку. Це хибне уявлення спросто-
вує начальник військово-обліко-
вого столу виконавчого комітету 
Боярської міської ради Анатолій 
Федорович Стороженко.

– У своїй діяльності вій-
ськово-обліковий стіл керу-
ється Конституцією України, 
Законом України «Про місце-
ве самоврядування в Україні», 
Законом України «Про вій-
ськовий обов’язок і військо-
ву службу», – рішуче починає 
нашу розмову Анатолій Сто-
роженко, – а також норматив-
но-правовими актами України, 
наказами і директивами Мі-
ністерства оборони України 
та начальника Генерального 
штабу – Головнокомандува-
ча Збройних Сил України. На 
місцевих рівнях – розпоряд-
женнями Київської обласної 
та Києво-Святошинської ра-
йонної адміністрацій і Бояр-
ського міського голови. Відтак 
будь-яка наша «самодіяль-
ність» просто неможлива.

– Які основні завдання покла-
даються на військово-обліковий 
стіл? Що конкретно є сферою 
його діяльності, крім постановки 
на облік призовників і тих, хто 
відслужили строкову службу в ла-
вах Збройних Сил України?

– Спробую наочно поясни-
ти це на прикладі вже минулого 
2015 року. По-перше, включення 
до обліку основних відомостей 
про 2343 військовозобов’язаних 
та 654 офіцерів з метою контролю 
за дотриманням ними законодав-
ства про військовий обов’язок 
і військову службу та неодно-
разове оповіщення їх на вимогу 
Києво-Святошинського район-
ного військового комісаріату для 
проходження медичної комісії за 

4, 5, 6 хвилями часткової мобілі-
зації, а також 444 призовників на 
призовну комісію. По-друге, ви-
явлення військовозобов’язаних, 
які проживають у м. Боярка і не 
перебувають на військовому об-
ліку у ВОС виконкому Боярської 
міськради та громадян, які не 
пройшли приписку до призовної 
дільниці. По-третє, надання до 
Києво-Святошинського РВК під 
час проведення звірки достовір-
ної інформації щодо змін персо-
нально-первинних даних та вне-
сення їх до карток первинного 
обліку військовозобов’язаних і 
призовників. 

У січні-лютому проведено 
приписку до призовної діль-
ниці 203 юнаків-боярчан 1998 
року народження. Складено 
списки юнаків 1999 р. н. і виго-
товлено особові справи 156 до-
призовників, направлено їх до 
Києво-Святошинської район-
ної поліклініки для здачі ана-
лізів для проходження комісії 
з приписки до призов-ної діль-
ниці Києво-Святошинського 
РВК у 2016 році.

А на додачу – розгортання 
дільниці оповіщення на особ-
ливий період під час проведен-
ня 4, 5 та 6 хвилі мобілізації й 
проведення заходів щодо опо-
віщення та відправки мобі-
лізаційних ресурсів на пункт 
попереднього збору 98 військо-
вослужбовців. І це – без враху-
вання добровольців.      

– Облік, контроль, оповіщен-
ня – і ніяких «силових» методів? 
Звідки ж тоді «страшилки» про 
«полювання на чоловіків», що час 
від часу котяться містом?

– Більшість боярчан – за-
конослухняні громадяни, які 
свідомо ставляться до свого 
громадянського обов’язку. Що 
ж до інших, то без «силових» 
методів, як ви кажете, тут не 
обійтись. Адже закон потрібно 
виконувати. Тому у 2015 році 
спільно з Києво-Святошин-

ським районним відділенням 
Міністерства Внутрішніх Справ 
України та громадськими фор-
муваннями «Боярська варта» і 
«Вовк», проведено 14 рейдів з 
розшуку і доставки 24 призов-
ників, які ухилялися від призову 
до лав Збройних Сил України. 
Транспортним забезпеченням 
нам допомогло ПрАТ «Бояр-
ське АТП», якому за Програмою 
«Призов-2015» було перерахова-
но згідно з договором 20 тис. грн. 
Тобто, ще раз наголошую: чітке 
виконання закону відповідно до 
умов, які склалися в державі.   

– Відтак, Анатолію Федоро-
вичу, кропітка буденна робота і 
ніяких свят?

– Ну чому ж, – посміхається 
мій співрозмовник, – робота, 
завдання і свята у нас – спільні. 
Щодо спільної роботи, то вона 
досить різнопланова. Один із 
напрямів – це контроль за са-
нітарним станом територій 
пам’ятників біля залізничної 
станції Боярка, на старому цвин-
тарі міста, на території коледжу 
екології та природних ресурсів, у 
парку Перемоги та місцях похо-
вань воїнів, які загинули в роки 
Другої світової війни. 

Ще один напрям – виконан-
ня доручень штабу АТО Бояр-
ської міськради щодо складання 
та уточнення списків мобілізова-
них до зони проведення антите-
рористичної операції для оформ-
лення документів на соціальні 
виплати матеріальної допомоги. 
А щодо свят, то вони є продов-
женням нашої роботи. Зокрема, 
в минулому році ми проводили 
заходи з патріотичного вихо-
вання допризовної та призовної 
молоді з нагоди святкування 9 
Травня, Дня прапора України, 
Дня Незалежності України, Дня 
революції Гідності та Дня Зброй-
них Сил України. Таку ж роботу 
плануємо проводити і цього року. 

Розмовляв Радіслав Кокодзей 

ВІЙСЬКОВО-ОБЛІКОВИЙ СТІЛ: ЗАВДАННЯ, 
РЕАЛЬНІСТЬ, ДОСЯГНЕННЯ
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Повний текст проекту Прог-
рами соціально-економічного 
та культурного розвитку м. Бо-
ярки на 2016 рік розміщено на 
сайті Боярської міської ради.

Метою Програми є ство-
рення умов для забезпечення 
сталого розвитку міста Боярка, 
підвищення ефективності ви-
користання його внутрішнього 
природно-ресурсного потен-
ціалу, якості життя жителів, 
розв’язання економічних проб-
лем та задоволення соціальних і 
культурних потреб боярчан. 

Виходячи з комплексної 
оцінки потенціалу міста, його 
конкурентних переваг, потреб 
та зовнішніх викликів, Програ-
ма визначає основні стратегічні 
пріоритети сталого розвитку     
м. Боярка на 2016 рік та най-
ближчі роки, окреслює шляхи 
та механізми їх реалізації. 

Основу визначення цілей 
та завдань Програми склада-
ють проект Стратегічного пла-
ну сталого розвитку Боярки до 
2020 року, проект Генерально-
го плану міста, міські галузеві 
програми, міські громадські 
ініціативи, депутатські запити 
та звернення. 
Засадничі принципи Програми:

• Найбільш успішні стратегії 
розвитку сучасних міст означа-
ють процес інтеграції: місто до-
сягає успіхів лише тоді, коли усі 
складові частини його розвитку 
розглядаються у єдиній системі 
координат.

• Бюджет формується та реа-
лізовується на підставі пріори-
тетів, зазначених у Програмі.

• Кожна сфера міського жит-
тя та господарства впливає на 
інші.

• Кожна копійка, зароблена 
та витрачена у Боярці, вико-
ристовується для просування 
стратегічних пріоритетів та зна-
ходиться під пильним нагля-
дом системного громадського 
контролю.

• Добробут та якість життя 
залежать від активності грома-
ди та якості муніципального 
управління.

• Міська рада, бізнес та меш-
канці працюють як одне ціле.

Програму побудовано за 
принципами взаємодії страте-
гічних пріоритетів. Такий підхід 
сприяє комплексному баченню 
та загальному розумінню про-
цесів розвитку міста. Стратегічні 
пріоритети – це головні сталі цілі, 
які обумовлені постійною зміною 
якісних вимог для їх досягнення. 

Підґрунтям сталого розвит-
ку Боярки на 2016 рік та на най-
ближчу перспективу визначено 
такі стратегічні пріоритети: 

А. Добре врядування Євро-
пейського зразка;

В. Сприятливе бізнес-середо-
вище, сучасна місцева економіка;

С. Високі соціальні стандар-
ти життя;

D. Рекреаційний центр сто-
лиці та пристоличного регіону.

Сутність визначених пріоритетів 

А. Добре врядування Євро-
пейського зразка

Якщо місто хоче розвивати-
ся, необхідно чітко усвідомити, 

що головним суб’єктом усіх пе-
ретворень міста є територіальна 
громада. Тільки сильна місцева 
громада може втілити в життя 
бачення майбутнього Боярки. 

Європейська хартія місце-
вого самоврядування визначає 
органи місцевого самовряду-
вання однією з головних підва-
лин будь-якого демократичного 
устрою, а охорону й посилення 
місцевого самоврядування – 
важливим внеском у розбудову 
суспільства на принципах демо-
кратії, участі та децентралізації 
влади. Цей документ передба-
чає право громадян на участь в 
управлінні державними справа-
ми й те, що це право найбільш 
безпосередньо може здійсню-
ватися саме на місцевому рівні. 

Мета доброго врядування 
європейського зразка полягає у 
формуванні сильної й активної 
громади, центром якої є задово-
лення базових потреб своїх го-
родян задля забезпечення ста-
лого економічного, соціального 
та культурного розвитку міста. 

В. Сприятливе бізнес-се-
редовище, сучасна місцева 
економіка

У нинішніх умовах господа-
рювання Боярка стоїть перед 
викликом створення нової еко-
номічної платформи для свого 
подальшого розвитку, що ви-
магає активізації економічної 
діяльності суб’єктів господа-
рювання. Головним завданням 
при цьому постає створення 
сприятливого бізнес-клімату та 
підтримка бізнесу задля ство-
рення достатньої кількості ро-
бочих місць із високим рівнем 
оплати праці.

Міський ринок праці харак-
теризується низькою гнучкіс-
тю та значними структурними 
диспропорціями, пов’язаними 
з невідповідністю попиту та 
пропозиції на ринку праці. Зна-
чним залишається приховане 
безробіття. Крім того, спосте-
рігається відтік з міста молоді 
через нестачу якісних робочих 

місць. Створення підприємця-
ми нових робочих місць пере-
буватиме у постійному фокусі 
уваги Боярської міської ради.   

Боярка потребує оновлення 
технологічної бази та приско-
рення темпів заміни застарі-
лих технологій та обладнання. 
Основні засоби багатьох існую-
чих підприємств є зношеними 
та морально застарілими. Такі 
підприємства повинні почати з 
процесу модернізації та онов-
лення власних потужностей. 
Ключовий момент у цьому про-
цесі – інвестування. Тому місто 
має створити найсприятливіші 
умови для залучення приват-
них, іноземних та вітчизняних 
інвесторів. 

С. Високі соціальні стандар-
ти життя

Одним з головних світових 
показників людського про-
гресу вважається інтегрований 
«індекс людського розвитку», 
визначальними складовими 
якого є тривале і здорове жит-
тя, можливості для здобуття 
освіти та доступність умов, що 
забезпечують гідний життє-
вий рівень. Ці три можливості 
є провідними для людського 
розвитку та визначають якість 
життя людини. 

Реалізуючи принципи со-
ціальної злагоди, Боярка праг-
не залучати городян до участі у 
громадському житті, розшири-
ти можливості їх самореалізації 
як соціальних суб’єктів через 
формування різних колектив-
них міських ідентичностей. Бо-
ярська міська рада має намір 
покращити соціальний простір 
міста, підвищити соціальну 
згуртованість та інтеграцію до 
нього різних секторів – культу-
ри, мистецтва, освіти, безпеки, 
охорони здоров’я, спорту, ту-
ризму та ін.

D. Рекреаційний центр сто-
лиці та пристоличного регіону

Процеси стратегічних пере-
творень та модернізації соці-
ально-економічного життя Бо-

ОБГОВОРЮЄМО ПРОГРАМУ РОЗВИТКУ МІСТА
мадянського суспільства (ІГС)               
(ІІ квартал);

2. Проведення форуму гро-
мадських організацій міста (лю-
тий 2016); 

3. Впровадження програ-
ми розвитку міських ініціатив                 
(І квартал); 

4. Створення квартального 
комітету жителів вул. Свобо-
ди, Б. Хмельницького, ленін-
градської, Сагайдачного та ін.           
(травень);

5. Проведення форуму орга-
нів самоорганізації населення 
(ОСН) у м. Боярка (червень);

6. Здійснення інформа-
ційно-просвітницької робо-
ти з керівництвом та членами 
ОСББ щодо роз’яснення їх 
прав та переваг під час утворен-
ня об’єднання співвласників       
(постійно).

Стратегічна ціль А.2. Підви-
щенні ефективності та дієвості 
місцевого самоврядування

1. Розроблення та впровад-
ження підходів до заохочення 
та контролю за процедурами 
надходження місцевих податків 
та зборів (І квартал);

2. Впровадження сучасних 
інформаційних технологій та роз-
виток інтегрованої системи муні-
ципального управління (електро-
нне місто тощо) (постійно);

3. Впровадження в практику 
діяльності міської ради та вико-
навчого комітету міжнародних 
стандартів системи якості ISO 
9001:2009  (постійно);

4. Запровадження практик 
формування міського бюджету 
за принципами бюджету участі 
(ІІ квартал).

Стратегічна ціль А.3 Розви-
ток адміністративних та соці-
альних послуг, орієнтованих на 
жителів

1. Вдосконалення  системи 
надання адміністративних та 
соціальних послуг для жителів 
м. Боярка шляхом  вивчення та-
ких потреб (ІІ квартал);

2. Створення у м. Боярка 
відповідної інфраструктури для 
організації надання  послуг жи-
телям міста (ІІІ квартал);

3. Створення реєстру адмі-
ністративних, соціальних та 
комунальних  послуг, що на-
даються жителям м. Боярка                
(І квартал);

4. Затвердження стандартів 
адміністративних послуг, що 
надаються виконавчими орга-
нами міської ради (І квартал);

5. Створення відділу дер-
жавної реєстрації речових прав 
на нерухоме майно та обтяжень 
таких прав реєстрації майно-
вих прав жителів м. Боярка            
(червень);

6. Вдосконалення роботи 
сайту «Боярка-інформ» щодо 
розширення інформаційних 
послуг для городян (постійно).

Стратегічна ціль А.4. Роз-
ширення зв’язків та співпраці 
на регіональному та міжнарод-
ному рівнях

1. Забезпечення регіональ-
ного рівня міжмуніципальної 
співпраці та участі в різного 
роду об’єднаннях та асоціаціях 
(постійно);

2. Узгодження зусиль щодо 
стратегічного розвитку терито-
рій, що є дотичними до м. Бо-
ярка  (постійно);

ярки необхідно узгоджувати з 
фізичним середовищем життє-
діяльності боярчан та врахову-
вати просторові потреби міста, 
які постійно змінюються. 

Унікальні природно-кліма-
тичні та територіально-геогра-
фічні умови розташування Бо-
ярки дозволяють проектувати 
перспективний міський розви-
ток як рекреаційного екополісу 
для столиці та пристоличного 
регіону. 

Процес поступової транс-
формації міського простору 
служитиме умовою для форму-
вання навколо міста рекреацій-
ного полісу для столиці та усьо-
го пристоличного регіону. 

Реалізація основних захо-
дів соціально-економічного та 
культурного розвитку м. Бояр-
ка, відповідно до зазначених 
пріоритетів, створить умови 
для зростання добробуту та 
підвищення якості життя бо-
ярчан за рахунок забезпечення 
позитивних структурних зру-
шень в економічній, господар-
ській, соціально-культурній 
сферах, підвищення їх конку-
рентоспроможності як основи 
для збалансованого зростання 
стандартів та показників со-
ціально-економічного та куль-
турного розвитку.

У процесі виконання Прог-
рама може уточнюватися. Змі-
ни та доповнення до Програми 
затверджуються рішенням сесії 
міської Ради за поданням вико-
навчого комітету.

ЗАХОДИ
на виконання Програми соці-

ально-економічного та культурно-
го розвитку м. Боярка на 2016 рік

СТРАТЕГІЧНИЙ ПРІОРИТЕТ А: ДОБРЕ 
ВРЯДУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗРАЗКА

Стратегічна ціль А.1. Розви-
ток громадянського суспільства

1. Підготовка програми 
розширення участі в управ-
лінні містом інституцій гро-
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3. Участь у регіональних та 
міжнародних проектах співпра-
ці (постійно).

СТРАТЕГІЧНИЙ ПРІОРИТЕТ В: 
СПРИЯТЛИВЕ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩЕ, 

СУЧАСНА МІСЦЕВА ЕКОНОМІКА

Стратегічна ціль В.1. Форму-
вання сприятливого бізнес-кліма-
ту для розвитку сталого бізнесу

1. Створення у межах влас-
ної компетенції стимулів для 
існуючих підприємств і «стар-
тапів» (ІІ квартал);

2. Створення  консультатив-
но-дорадчого органу при місь-
кому голові – Ради підприємців 
(ІІ квартал);

3. Розроблення та впровад-
женням механізмів стимулю-
вання попиту на продукцію 
кращих боярських товарови-
робників на місцевому ринку 
(ІІІ квартал);

4. Впровадження програм 
промоції боярських підпри-
ємств та їх товарів високої якос-
ті на регіональних та міжна-
родних ярмарках та виставках                             
(ІІІ квартал).

Стратегічна ціль В.2. Розви-
ток інфраструктури для малого та 
середнього бізнесу

1. Розроблення та реалізація 
плану дій для подальшого роз-
витку існуючих та створення 
нових промислових зон згідно з 
міськими просторовими плана-
ми містобудівної документації 
(ІІ квартал);

2. Створення Центру під-
тримки бізнесу для надання 
консультативних послуг та тре-
нінгів для підприємців (впро-
довж).

Стратегічна ціль В.3. Кваліфі-
ковані та освічені кадри

1. Організація ярмарки ва-
кансій з метою презентації Бо-
ярських підприємств та озна-
йомлення незайнятих громадян 
з потенційними роботодавцями 
(серпень).

Стратегічна ціль В.4. Залучен-
ня інвестицій

1. Розроблення  політики за-
лучення приватних інвесторів 
(І квартал);

2. Розроблення детального 
плану заходів для залучення ін-
вестицій як з державних фондів 
так і недержавних, у т.ч. й між-
народних (ІІ квартал); 

3.Проведення інвентари-
зації інвестиційних ділянок та 
розміщення інформації про 
ділянки та аукціони на порта-
лі міста «Боярка-інформ» (по-
стійно);

4. Створення та організація 
проведення активної промоції 
інвестиційних можливостей 
та переваг міста. Формування 
репутації Боярки як надійного 
бізнес-партнера у бізнес-спіль-
ноті (постійно).

СТРАТЕГІЧНИЙ ПРІОРИТЕТ С.  ВИСОКІ 
СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ ЖИТТЯ

Стратегічна ціль С.1. Створен-
ня належних умов для реалізації 
потреб дітей та молоді

1. Розроблення комплексної 
програми забезпечення базових 
прав дітей та молоді м. Боярка 
(І квартал);

2. Створення відкритої елек-
тронної черги запису дітей до 
ДНЗ міста (ІІ квартал);

3. Розроблення програм по-
пуляризація волонтерства серед 

молоді, з метою запобігання со-
ціальної ізоляції серед уразли-
вих груп молоді(ІІІ квартал);

4. Реконструкція з добудо-
вою ДНЗ «лісова казка» (впро-
довж року);

5. Капітальний ремонт та 
обладнання 2-х груп в ДНЗ 
«Казка» (впродовж року);

6. Капітальний ремонт та 
обладнання бомбосховища в 
ДНЗ «Джерельце» (впродовж 
року).

Стратегічна ціль С.2. Створен-
ня сучасних стандартів соціаль-
ного захисту жителів

1. Розроблення соціального 
профілю Боярки та створення 
програм модернізації системи 
надання підтримки уразливим 
категоріям та соціально-неза-
хищеним жителям міста у т.ч. й 
учасникам АТО та членам їх сі-
мей, родинам із числа вимушено 
переміщених осіб (ІІ квартал);

2. Розвиток та розширення 
проектів «Картка боярчанина», 
«Соціальний маршрут» та ін. 
(постійно);

3. Розроблення програм 
подолання дискримінації та 
підвищення інтеграції людей 
з найбільш уразливих груп, зо-
крема, людей з функціональни-
ми обмеженнями (ІІІ квартал);

4. Розширення програми 
безбар’єрності міського серед-
овища (постійно);

5. Розроблення програм 
сприяння створенню міського 
хоспісу та спеціалізованих за-
кладів, які створюють належ-
ні умови життя для одиноких 
людей похилого віку та людей 
з обмеженими фізичними мож-
ливостями (постійно);

6. Розроблення системи ви-
явлення загрози та оповіщення 
населення щодо виникнення 
ситуацій техногенного, природ-
ного або воєнного (військово-
го) характеру (І квартал);

7. Розвиток та реалізація 
програм соціального житлового 
будівництва (постійно).

Стратегічна ціль С 3. Збере-
ження та розвиток самобутньої іс-
торичної та культурної спадщини

1. Створення концепції та 
стратегії збереження та розви-
тку культурної спадщини міста 
(ІІ квартал);

2. Розроблення програм та 
збільшення різноманіття істо-
рико-культурних послуг й куль-
турних продуктів для різних 
вікових категорій жителів та 
гостей міста (ІІІ квартал);

3. Відновлення та створен-
ня нових історичних та спор-
тивно-туристичних маршрутів        
(ІІ квартал);

4. Організація системи під-
тримки практик культурних 
міжнародних обмінів (постійно).

Стратегічна ціль С.4. Форму-
вання комфортного та безпечно-
го середовища проживання

1. Виготовлення проекту та 
будівництво міського Будинку 
культури (впродовж року);

2. Виготовлення проекту та 
будівництво спорткомплексу з 
басейном (впродовж року);

3. Забезпечення організації 
та проведення загальноміських 
масових заходів (відповідно до 
планів);

4. Реалізація програми «Без-
печне місто» (впродовж року);

5. Будівництво  світлофор-
них об’єктів на території міста 
(ІІІ квартал);

6. Реконструкція вуличного 
освітлення (І квартал);

7. Реконструкція міських до-
ріг з облаштуванням тротуарів і 
велодоріжок (впродовж року).

СТРАТЕГІЧНИЙ ПРІОРИТЕТ D. 
РЕКРЕАЦІЙНИЙ ЦЕНТР СТОЛИЦІ ТА 

ПРИСТОЛИЧНОГО РЕГІОНУ

Стратегічна ціль D.1. Створен-
ня високої якості міської струк-
тури, архітектурних рішень та 
публічних просторів

1. Розроблення страте-
гії просторового розвитку                           
(ІІІ квартал);

2. Виготовлення плану зо-
нування території (IV квартал):

3. Затвердження проекту 
землеустрою щодо встанов-
лення (зміни) меж м. Боярка          
(ІV квартал);

4. Підвищення якості архі-
тектурних та дизайнерських рі-
шень. Постійне вдосконалення 
організації своєї роботи і підви-
щення професійної кваліфіка-
ції (І квартал).

Стратегічна ціль D.2. Форму-
вання комплексу сучасної житло-
вої забудови

1. Створення відділу держав-
ного архітектурно-будівельного 
контролю м. Боярка (впродовж 
року);

2. Реконструкція застаріло-
го житлового фонду м. Боярка 
(впродовж року);

3. Проектування та створен-
ня сучасних публічних просто-
рів на основі існуючого природ-
ного ландшафту (постійно).

Стратегічна ціль D.3. Розвиток 
сучасної міської інфраструктури

1. Надання комунальних 
послуг на рівні європейських 
стандартів;

2. Розробка комплексної 
міської програми розвитку 
міських доріг;

3. Проведення капітального 
ремонту вул. Шевченка;

4. Розроблення програм зби-
рання, переробки та знищення 
відходів;

5. Модернізація системи во-
допостачання та водовідведення; 

6. Удосконалення енерге-
тичної та телекомунікаційної 
інфраструктури;

7. Реконструкція ліфта у бу-
динку по вул. Сєдова, 9;

8. Заміна азбестоцементних 
водопроводів на поліетиленові     

(І черга: вул. Волгоградська – 
211 м, лінійна – 368 м, Висо-
ковольтна – 481 м, Незалеж-
ності – 553 м), (ІІ черга: вул. 
лермонтова – 344 м, Б. Хмель-
ницького – 1200 м, Свободи – 
61 м, Московська – 60 м), (ІІІ 
черга: вул. Прорізна – 44 м, Кі-
бенка – 151 м, Азовська – 146 
м, Пролетарська – 120 м, Вок-
зальна – 88 м);

9. Капітальний ремонт 
під’їздів багатоповерхових жит-
лових будинків;

10. Асфальтування прибу-
динкових територій, міжквар-
тальних проїздів та благоустрій;

11. Ремонт козирків під’їздів 
багатоповерхових будинків;

12. Реконструкція сміттєвих 
майданчиків біля багатоповер-
хових будинків;

13. Капітальний ремонт по-
крівлі дахів багатоквартирних 
будинків;

14. Встановлення дитячих 
майданчиків біля багатоповер-
хових будинків;

15. Будівництво спортивних 
майданчиків;

16. Виготовлення проекту та 
реконструкція зливової кана-
лізації за адресами: вул. Неза-
лежності, 40 років Жовтня, Бі-
логородська, 17, Магістральна, 
Білогородська, 134, Чернишев-
ського, Московська;

17. Кронування та зрізання 
аварійних дерев, озеленення 
міста (висадка дерев, облашту-
вання клумб та газонів);

18. Реконструкція прибу-
динкової території за адресою: 
вул. лінійна, 28, вул. Гоголя, 58, 
вул. Молодіжна, 67, 69;

19. Будівництво двох резер-
вуарів-накопичувачів питної 
води зі встановленням насос-
них агрегатів для подачі води у 
водопровідну систему в старій 
частині м. Боярка (вул. Вок-
зальна, вул. Декабристів);

20. Прокладання в/в кабе-
лю 10 кВ від РП-81 (Білогород-
ський круг) ТП-193 (очисні спо-
руди) протяжністю 2000 м. п.;

21. Розробка проектно-кош-
торисної документації на водо-
постачання та водовідведення 
будинків вул. Шевченка, 82, 84, 
вул. Франка, 102, 104;

22. Розробка проектно-кош-
торисної документації на будів-
ництва каналізаційного колекто-
ру від лДС до вул. Білогородська; 

вул. Матросова, вул. Київська, 
L-3000 м. п.;

23. Розробка проектно-ко-
шторисної документації та бу-
дівництво другої нитки колек-
тору від КНС-5 парк Шевченка 
до КНС-2 вул. Незалежності;

24. Розробка проектної до-
кументації та прокладання ре-
зервного кабелю до КНС-2 (вул. 
Незалежності, 48) – 10 кВ. про-
тяжністю – 2000 м. п.;

25. Придбання спецтехніки 
для комунальних підприємств 
міста (КП «БГВУЖКГ») (сміт-
тєвоз МАЗ-5337, автовишка 
ПМС-212-02, ГАЗ 3023-244 
Бізнес БОРТ, вакуумна маши-
на КО-503В на шасі ГАЗ-3309, 
сміттєвоз з боковим заванта-
женням СБМ на шасі МАЗ-
5340, шредерний подрібнювач);

26. Придбання спецтехніки 
для комунальних підприємств 
міста (КП «Боярка-Водока-
нал») (аварійно-ремонтна май-
стерня АСАМ, Автокран КС-
3579-802, екскаватор JCB3CX, 
вакуумна машина КО-503В, са-
москид МАЗ5550В2, самоскид 
ГАЗ-3309, ГАЗ3023-244 Бізнес 
БОРТ, вишка КАМАЗ, аварійка 
ГАЗ, екскаватор ТЕРЕКС).

Стратегічна ціль D.4. Ство-
рення центру рекреації столиці та 
пристоличного регіону

1. Формування концепції роз-
витку лісу як складової рекреа-
ційної зони міського простору;

2. Проведення екологічної 
паспортизації;

3. Розвиток міських ставків 
як публічних рекреаційних зон;

4. Інвентаризація земель 
водного фонду;

5. Відведення прибережних 
захисних смуг каскаду ставків  
р. Притварка;

6. Паспортизація водойм;
7. Екологічне поліпшення 

водних об’єктів;
8. Відродження та облашту-

вання джерел.

Програмою соціально-еко-
номічного та культурного роз-
витку м. Боярка на 2016 рік 
передбачено джерела фінансу-
вання заходів. 

Детальніше – на сайті                                                                                
Боярської міської ради:                  
www.boyarka-inform.com

ВАЖЛИВО
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У Боярській міській раді VII 
скликання Самопоміч представ-
лена 7 депутатами з 34-х. І хоча, 
з одного боку, це найбільша 
фракція в раді, але з іншого – це 
лише 20 % складу депутатського 
корпусу. Так, депутатами від Са-
мопомочі стали громадські ак-
тивісти, які роками займаються 
різними міськими питаннями, 
але до влади увійшли вперше. 

Фракція представлена у всіх 
постійних депутатських комісі-
ях: Андрій Назаренко – голова 
регламентної комісії, Олександр 
Семко – член земельної комісії, 
Ольга Романченко – секретар 
Боярської міської ради, Олек-
сандр Косяченко – член соціаль-
ної комісії, Оксана Бойко – член 
бюджетної комісії, Тетяна Под-

зіраєва – секретар комунальної 
комісії, Сергій Хижняк – член 
підприємницької комісії. 

Відразу після виборів вся 
команда Самопомочі разом з 
активістами поринули в роботу. 
Так, з метою підвищення рівня 
прозорості та демократичності 
влади активно взялись за ви-
рішення організаційних пи-
тань – формування виконавчо-
го комітету та внесення змін до 
Регламенту Боярської міської 
ради. З ініціативи Андрія Наза-
ренка, яку підтримала більшіс-
тюь членів регламентної комі-
сії, для вивчення громадської 
думки було проведено виїзне 
відкрите публічне засідання з 
кандидатами до виконавчого 
комітету.

У процесі формування та 
прийняття міського бюджету 
на 2016 рік, Самопоміч вияви-
ла суттєві порушення та недо-
опрацювання, в тому числі й 
щодо забезпечення прозорос-
ті, тому не голосувала за його 
прийняття. Це принципова по-
зиція, адже бюджет є головним 
фінансовим стратегічним до-
кументом міста і тому повинен 
формуватись відкрито, фахово 
та обґрунтовано. Позиція фрак-
ції була озвучена Оксаною Бой-
ко як на бюджетній комісії, так 
і на сесії 22 грудня 2015 р. 

Активно продовжилася ро-
бота, розпочата ще до виборів, 
над розробкою генерального 
плану. На нашу думку, це пи-
тання є одним з принципових 
для розбудови міста, оскільки 
управління розвитком еконо-
міки та використання ресурсів 
міста без цього документу є не-
припустимим. Наразі командою 
Самопомочі, а саме: О. Роман-
ченко, О. Семком та В. Сенчу-
ком – готується відкрите гро-
мадське обговорення проекту.

Багато уваги в роботі при-
діляється поточним спра-
вам. Зокрема О. Семком 

подано депутатський запит 
щодо розв’язання плутани-
ни з благодійним християн-
ським центром «Надія», яка 
зав’язалась вже більше десяти 
років тому і не дає можливос-
ті провадити даній організації 
свою діяльність.

Окремим виїздом депутати 
фракції «Об’єднання «Само-
поміч» вивчали проблематику 
дитячих садочків та одночасно 
було здійснено вибіркову пере-
вірку використання бюджетних 
коштів, які були виділені рі-
шенням сесії від 3 грудня 2012 р.

Ми тримаємо руку на пульсі 
створення територіальної грома-
ди міста і прийняття відповідно-
го Статуту. Ще до виборів нашою 
командою було розроблено про-
ект Статуту і подано на розгляд 
ради. Маємо зазначити, що наш 
проект Статуту єдиний, який по-
передня влада не опублікувала на 
сайті Боярської міської ради і не 
повідомила про нього в жодний 
інший спосіб.

Пріоритетним питанням у 
роботі Самопомочі залишається 
напрямок надання послуг насе-
ленню комунальними службами 
міста. Також актуальними за-

лишаються питання створення 
безперешкодного простору – 
зручного міського середовища 
для пересування людей з обме-
женими можливостями. 

«Об’єднання «Самопоміч» 
ідеологічно є національно орієн-
тованою та християнською ор-
ганізацією, що цінує українські 
традиції та історію. Представни-
ки Самопомочі у День святого 
Миколая привітали дітей з бага-
тодітних та малозабезпечених сі-
мей – понад сто дітей отримали 
подаруночки та змогли зустрі-
тись з казковими героями (пере-
одягненими депутатами).

Фракція Самопомочі вважає 
важливим підтримку культури 
та української історичної спад-
щини. З нагоди відзначення 
Дня Соборності ми відвідали 
комплекс поховань воїнів УНР, 
розташований у Боярці. Наша 
позиція: створити на його тери-
торії меморіальний сквер з на-
данням йому статусу пам’ятки 
історії та культури місцевого 
значення, що охороняється за-
коном.

Наша команда бере активну 
участь у проведенні уроків муж-
ності для учнів боярських шкіл.

Основними принципами 
Самопомочі є фаховість у прий-
нятті рішень, відкритість та під-
звітність діяльності всіх органів 
влади, активне залучення гро-
мади до вирішення важливих 
питань.

Команда Самопомочі сис-
темно працює над самовдоско-
наленням, у тому числі й через 
різноманітні навчальні заходи, 
що їх для своєї команди органі-
зовує керівництво «Об’єднання 
«Самопоміч».

Андрій Назаренко, 
голова фракції 

«Об’єднання «Самопоміч»
 у Боярській міській раді

ФРАКЦІЯ ПРО СЕБЕ

ПРАЦЮЄМО ФАХОВО ТА ВІДКРИТО 

За результатами останніх місцевих виборів політична партія 
«Об’єднання «Самопоміч» вперше представлена в багатьох місцевих 
радах по всій Україні. 

У рамках проекту «Соціаль-
на інтеграція та примирення 
внутрішньо переміщених сімей 
та дітей у Київській області», що 
фінансується за кошти Євро-
пейського союзу, Києво-Свя-
тошинський районний центр 
соціальних служб для сім’ї, ді-
тей та молоді організував для 
дітей вимушених переселен-
ців, які навчаються у загально-
освітніх навчальних закладах                                   
м. Боярки, поетапне навчання 
за програмою «Діти та війна: 
навчання технік зцілення». 

Метою зазначеної програ-
ми є прищеплення дітям пев-
них навичок, що допоможуть 
їм позбутися психологічних 
проблем, які виникли внаслі-
док війни та насилля.

На занятті діти створювали 
уявне «безпечне місце», що ста-
не прихистком від сильних бо-
лісних емоцій. Діти можуть уяв-
ляти собі це місце щоразу, коли 
почуватимуться наляканими, 
знесиленими чи засмученими. 

Та це був лише перший крок 
на шляху відновлення .

ДІТИ ТА 
ВІЙНА: 
НАВЧАННЯ 
ТЕХНІК 
ЗЦІЛЕННЯ

МІСТО

З початку епідеміологічного 
сезону на грип та ГРВІ по Ки-
ївській області захворіло 23 907 
осіб, з яких дітей та підлітків 
віком до 17 років 52,4 %. За ми-
нулий тиждень кількість хворих 
становила 13 220 осіб, з яких 
діти – 55,6 %.

За час епідеміологічного 
сезону на грип, по області гос-
піталізовано 826 осіб (за мину-
лий тиждень кількість хворих 
становила 467 людей), з них 541 
дитина.

У порівнянні з показника-
ми минулого епідемічного се-
зону на грип та ГРВІ, на даний 
час відмічається збільшення 
захворюваності на 68,7 %. За 
статистикою аналогічного пері-
оду, кількість хворих становила  
7487 осіб.

З приводу ситуації, яка скла-
лася із захворюваннями на грип 
та ГРВІ минулого тижня, 19 
січня відбулося засідання об-
ласної комісії з питань техно-
генно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій, де об-
говорили питання комплексу 
організаційних та протиепіде-

мічних (профілактичних) захо-
дів, направлених на поперед-
ження поширення захворювань 
на грип та ГРВІ у епідемічний 
сезон 2015-2016 років.

У зв’язку з цим в області 
було тимчасово призупинено 
роботу 323 шкіл та 16 ДНЗ у та-
ких районах та містах області: 
Баришівський район – 4, Біло-
церківський – 36, Бориспіль-
ський – 11, Броварський – 35, 
Васильківський – 47 шкіл та 
16 ДНЗ, Кагарлицький – 24, 
Обухівський – 28, Переяслав-
Хмельницький – 32, Сквир-
ський – 24, Таращанський – 24, 
Фастівський – 13, Яготинський 

– 19, м. Біла Церква – 26. Окрім 
того, починаючи вже з 18 січня 
в дитячих навчальних закладах 
області введено обмежувальні 
заходи.

В період з 15 по 21 січня стан 
захворюваності на грип та ГРВІ 
серед населення, характеризу-
ється активізацією епідемічного 
процесу. За цей час епідемічний 
поріг перевищено на 74 % в ці-
лому по регіону. лише у Біло-
церківському, Згурівському, 

УВАГА! КАРАНТИН
Із 27 січня у школах, позашкільних закладах та ДНЗ Києво-

Святошинського району через підвищений рівень захворюваності 
оголошено карантин на тиждень (до 2 лютого 2016 включно). 

Шановні батьки, не займайтеся самолікуванням. Якщо у Вас 
або у дитини наявні очевидні ознаки хвороби, зверніться до лікаря.

Кагарлицькому, Поліському 
районах, епідемічні пороги за-
хворюваності не перевищено. 
При цьому ситуація по області 
залишається контрольованою. 
Відповідні служби санепідем-
станцій постійно здійснюють 
оперативний аналіз епідситуа-
ції щодо стану захворюваності 
населення регіону на грип та 
гострі респіраторні захворю-
вання.

На даний час загальний по-
казник захворюваності на грип 
та ГРВІ серед населення облас-
ті складає 131,1 на 10 тис. насе-
лення, що на 44,7 % більше ніж 
за другий тиждень січня. Зокре-
ма, лабораторно підтвердже-
но 2 випадки смерті хворих від 
грипу у мешканців Обухівсько-
го та Білоцерківського району.

Для попередження поши-
рення захворювань на грип та 
ГРВІ, а також задля уникнення 
епідемічних ускладнень та мож-
ливих летальних наслідків, у 

Департаменті охорони здоров’я 
Київської облдержадміністрації 
при перших ознаках захворюва-
ності радять негайно звертатися 
до лікарів та не займатися само-
лікуванням. Адже тільки фахі-
вець може поставити клінічний 
діагноз та призначити належне 
лікування.

В обласних закладах охо-
рони здоров’я забезпечено 
запас необхідних лікарських 
засобів, у тому числі проти-
вірусних препаратів, дезін-
фекційних, антисептичних та 
засобів індивідуального за-
хисту. Укомплектовано спе-
ціальні бригади для надання 
консультативної та медичної 
допомоги. Також обладнано 
ізолятори для тимчасового 
перебування хворих на грип 
та ГРВІ у будинках дитини, 
школах-інтернатах та інших 
установах інтернатного (за-
критого) типу, оздоровчих за-
кладах тощо.

СТАН ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ 
СИТУАЦІЇ НА КИЇВЩИНІ
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Борис Георгійович Іваниць-
кий народився 8 березня 1878 
року в сім’ї губернського секре-
таря слободи Самотоївка Крас-
нопільської волості Охтирсько-
го повіту Харківської губернії 
(тепер у Сумській області). 

Закінчивши Сумське реаль-
не училище, а в 1902 р. лісовий 
інститут у Петербурзі, він отри-
мав фах лісівника. У 1910 р. Бо-
рис Георгійович повернувся в 
Україну, де, як видно з архівних 
документів, працював лісничим 
на Київщині, зокрема з 1916 р. 
у Святошинському лісництві. 
Ми поки що не знаємо напевно, 
коли він одружився й оселився 
в нашій Будаївці/Боярці, але, 
явно не пізніше 1907 р., оскіль-
ки саме тоді «в Боярці поблизу 
Києва» народився його син Бо-
рис Борисович. 

Імені Бориса Іваницько-
го-старшого немає в списках 
місцевих домовласників, тож 
зрозуміло, що родина знімала 
десь тут помешкання. Хоч, зви-
чайно, головні інтереси моло-
дого лісівника були в Києві, де 
Борис Георгійович був членом 
Київського лісового товариства 
і вважається одним із засно-
вників Товариства «Просвіта». 
Саме в «Просвіті» 1907 р. ви-
йшла його книга з лісівництва 
«Як збутися ярів і пісків», що 
вважається одним з перших ви-
дань на цю тему. У праці вказа-
но причини збільшення площ 
ярів та пісків в Україні, надано 
практичні рекомендації щодо 
боротьби із зазначеним явищем. 
Про те, що Борис Іваницький 
був не лише авторитетним фа-

хівцем, але й перебував у вирі 
українського життя, свідчать усі 
наступні події. 

Коли в революційному 1917 р. 
розпочалося творення українських 
державних структур, Борис Георгі-
йович почав створювати лісоохо-
ронні служби, зокрема, лісовий 
департамент (по-сучасному – 
міністерство лісового господар-
ства). З 1 жовтня 1917 р. до трав-
ня 1918 р. він очолював один з 
відділів лісового департамен-
ту, а з 25 грудня 1918 р. до 25 
квітня 1922 р. був директором 
лісового департаменту Україн-
ської Народної Республіки (по-
сучасному – міністром лісового 
господарства України). Пара-
лельно з лютого до червня 1919 
р. він займав посаду товариша 
(заступника) міністра Мініс-
терства земельних справ УНР. 

Як талановитий організатор 
та науковець, Борис Іваницький 
розробляв важливі лісоохорон-
ні законопроекти, направлені 
на розбудову України, розум-
не і дбайливе використання її 
природних багатств. його над-
банням став ряд законів про 
ліси Української Народної Рес-
публіки, що, за висновком фа-
хівців, відображали найбільш 
прогресивні ідеї свого часу, а 
головне скасування приватного 
володіння на всі земельні, вод-
ні та підземні природні багат-
ства і ліси, що були передані у 
власність уряду УНР. На жаль, 
за умов відчайдушної боротьби 
України за незалежність, ті наші 
перші юридичні акти в лісовій 
галузі на національному рівні не 
були втілені в життя. 

Відступаючи під ударами 
російських більшовиків, укра-
їнський уряд 1919 р. переїхав 
до Кам’янця-Подільського, де 
Борис Іваницький продовжив 
адміністративну роботу, а та-
кож викладав лісознавство в 
новоствореному Кам’янець-
Подільському державному укра-
їнському університеті. Втім, і 
туди невдовзі прийшли більшо-
вики. Попереду була еміграція.

Друзі пізнаються в біді, а 
тому низький уклін чехам і 
президентові Чехословаччини 
Томашеві Масарику, які на по-
чатку 1920-х рр. прийняли і 
всіляко підтримали українців, 
що не змирились із знищен-
ням своєї державності. Серед 
українських емігрантів були 
численні політики, митці, вчені, 
недавні українські воєначаль-
ники і прості вояки. Там був 
український цвіт. Чехословаць-
кий уряд надавав фінансову до-
помогу українцям, які опини-
лися на чужині без засобів для 
існування. А емігранти вірили, 
що незабаром повернуться на 
Батьківщину, а тому повинні 
готувати кадри для майбутньої 
розбудови незалежної України. 
Багатьом запам’ятався заклик 
політика Микити Шаповала 
спішити вчитися, «а то скоро 
нас покличе Батьківщина». За 
поетичною характеристикою 
письменника Романа Коваля, 
«гадалося, ще рік, два, ну, може 
три, і всі вони повернуться на 
милу серцю Батьківщину, яка 
постійно снилась…» 

Тоді й було організовано ряд 
українських середніх і вищих 

навчальних закладів. Зокрема, 
у Празі запрацювали Україн-
ський вільний університет та 
Український вищий педагогіч-
ний інститут ім. Михайла Дра-
гоманова, а під Прагою в пе-
редмісті Подєбради Українська 
господарська академія (УГА), 
відкрита 1922 р. Батьком акаде-
мії вважався Микита Шаповал, 
колишній член Центральної 
Ради та міністр земельних справ 
Української Народної Респу-
бліки періоду Директорії. Серед 
організаторів УГА знаходимо й 
Бориса Іваницького. 

У перші роки кількість сту-
дентів академії доходила до чо-
тирьох сотень осіб, а виклада-
чів — до 53 осіб. Навесні 1922 
р. за ухвалою професорської 
ради УГА першим ректором 
був обраний Іван Шовгенів 
(батько письменниці Олени 
Теліги, розстріляної пізніше 
в окупованому гітлерівцями 
Києві), а проректором — Бо-
рис Іваницький. Також Борис 
Георгійович став професором 
кафедри загального і спеціаль-
ного лісівництва. З тогочасної 
архівної справи читаємо назви 
предметів, які він тоді викладав: 
лісівництво, лісова статистика, 
лісова політика, дендрологія та 
анатомія дерева, лісові займи-
ща… Згодом він був ректором 
УГА (1925-1926 і 1928-1935 рр.), 
деканом агрономічно-лісового 
факультету, керував кафедрою 
охорони лісу і мав багато інших 
обов’язків. 

А ще він був ученим-лісів-
ником, автором підручників, 
наукових праць, учасником 
міжнародних наукових конфе-
ренцій, членом оргкомітетів І і 
ІІ Українських наукових з’їздів 
у Празі (1926 і 1932 рр.), членом 
Української наукової асоціації 
у Празі, а пізніше Українського 
наукового інституту у Варшаві, 
Могилянсько-Мазепинської 
академії та Наукового товари-
ства імені Тараса Шевченка у 
львові. Дослідники нарахову-
ють 34 праці Іваницького, при-
свячені лісівництву. Поміж них 
знаходимо: «лісову господарку 
України» (1922), «Підручник до 
визначення деревнистих рос-
лин по листях» (1922), «Обез-
ліснення України» (1926), «Як 
використовувати сипкі піски 

НАШ ЗЕМЛЯК БОРИС ІВАНИЦЬКИЙ
На жаль, свою правдиву історію та діяння своїх видатних діячів ми поступово відкриваємо лише тепер. Так подумалось ще півтора десятиліття тому, коли до рук випадково потрапила                                 

емігрантська газета «Українські вісті» з Детройта з некрологом «Один із «останніх могікан». Газета повідомляла про Бориса Борисовича Іваницького, який помер 23 березня 2000 р. на 93 році життя. 
То йшли у вічність останні з тих, хто ще пам’ятав Українську Народну Республіку. Ім’я покійного вже мало кому щось говорило. І раптом увагу привернули слова в тексті: «народжений в Боярці побли-

зу Києва…». Неймовірно! А далі – про його батька, теж Бориса Іваницького, який «був близьким співробітником Симона Петлюри, ректором Українського університету в Подєбрадах (Чехія)». Дійсно, на-
шого цвіту — по цілому світу. Так розпочався пошук, який привів до перевезених до Києва і надовго засекречених емігрантських архівних фондів, закордонних архівів, до перших публікацій в інтернеті.

СПАДЩИНА

Автор вдячний п. Тамарі Скрипці -- вченому хранителю Музею-архіву ім.Д.Антоновича УВАН у США  за надані фотоматеріали.

під ліс» (1929), але на першому 
місці неперевершена 2-томна 
«ліси й лісове господарство на 
Україні» (1936-1939), яка ніко-
ли не видавалась на Батьківщи-
ні автора, і від якої залишились 
уже лічені примірники. 

Проте українське піднесен-
ня на чеській землі виявилось 
недовгим, становище україн-
ської громади в Чехословаччині 
почало неухильно погіршува-
тись після того, як уряд країни 
взяв курс на зближення з СРСР. 
Зменшувалась допомога, у 1928 
р. заборонили приймати нових 
слухачів до УГА, а 1935 р. ака-
демію взагалі було ліквідовано. 
Борис Іваницький переїхав до 
львова, де жив і працював до 
1939 р., німецька окупація за-
стала його в любліні і Кракові, 
а з наближенням радянсько-ні-
мецького фронту він опиняєть-
ся в Словаччині, а потім у Чехії, 
Австрії, Баварії… 

У 1945 р. він став професо-
ром, а з 1947 р. ректором Укра-
їнського технічно-господар-
ського інституту в Регенсбурзі 
на півдні Німеччини, який очо-
лював до 1952 р. За великі за-
слуги в науці лісівництва вчена 
рада нагородила Бориса Геор-
гійовича почесним званням 
доктора honoris causa (почес-
ного доктора). Невдовзі тяжко 
хворий учений переїхав до сина 
в Детройт (США), де й помер 4 
квітня 1953 р. далеко від Бать-
ківщини. У 1980 р. його перепо-
ховали на українському цвин-
тарі Баунд-Брук в Америці, де 
знайшли свій вічний спочинок 
найвидатніші українці діаспори.

І все ж в Україні його не забу-
ли. Разом з державною незалеж-
ністю повертаються до нас імена 
діячів, які поклали свої долі на 
її вівтар. На малій батьківщині 
Бориса Іваницького в Самото-
ївці на Сумщині 23 червня 2013 
року під час урочистостей до 
Дня села самотоївська громада 
відкрила меморіальну дошку 
своєму видатному землякові. 

А в нашій Боярці, де він меш-
кав, вулиця на території лісодос-
лідної станції віднині носитиме 
ім’я Бориса Іваницького — ви-
датного громадського і держав-
ного діяча, вченого, засновника 
українського лісознавства.

Микола Кучеренко
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23 січня у Боярському кра-
єзнавчому музеї відбулася пре-
зентація проекту «Династія» —
виставка картин та скульптур 
родини Новікових із м. Горлівки 
Донецької області. 

Мабуть, не існує жодного на-
селеного пункту, в якому б не 
з’являлися нові люди. Та лише 
одиниці з усіх приїжджих дуже 
швидко перестають бути гостями. 
Як, наприклад, сім’я Новікових. 

У Боярському краєзнавчо-
му музеї демонструвалися ро-
боти голови родини – Сергія 
Новікова та його двох синів: 
Миколи й Валентина. При на-
годі зазначимо, що для Вален-
тина це був дебют, а з творчістю 
Миколи боярська громада мала 
можливість познайомитися ми-
нулого року.

Наша довідка
Сергій Новіков – член Спіл-

ки художників СРСР та Укра-
їни. Народився 1958 року у              
м. Горлівка Донецької області. 
1984 р. закінчив Донецьке ху-
дожнє училище. Перший вчи-
тель з фаху – Г. А. Троянов. 

З 1989 р. Сергій Петрович – 
член художньої творчої групи 
«Схід» (м. Горлівка). Разом з  
П. Антипом, К. Чудовським,                                                                                  
О. Дяченком та В. лейфером 
був одним із засновників га-
лереї «Схід-Арт» (м. Горлів-
ка, 1992 р.). Художній метод 
групи – фігуративний сим-
волізм. Виставки митців про-
водились в Україні, РФ, Єв-
ропі, США. Роботи майстрів 
знаходяться у фондах музеїв 
України та у приватних ко-
лекціях Франції, США, Ні-
меччини та Швеції. Галерея 
«Схід-Арт» мала своє пред-

ставництво у Франції (м. Па-
риж).

Сергій Новіков – неодно-
разовий учасник республікан-
ських та міжнародних виставок у 
Горлівці, Донецьку, Києві (1991, 
1995), львові, Москві, Парижі 
(1992, персональна виставка), 
Барселоні (1990). Працював у 
трьох видах мистецтва – графі-
ка, живопис, скульптура; в уні-
кальній техніці, яку називають 
фігуративним символізмом. Пі-
шов з життя 1995 року.

ледве переступивши поріг 
музейної зали, відразу поринаєш 
у дивний і вражаючий світ, отри-
мавши можливість подорожі у 
просторі та часі. Особисто я на-
віть не зміг спочатку якось озна-
чити для себе, що ж саме я бачу: 
античну мозаїку, сакральний 
живопис, середньовічні вітражі? 
При цьому у таких різних робо-
тах (картини, скульптури з каме-
ню та бронзи) відчувається якесь 
глибинне нерозривне єднання, 
яке доповнює кожну з них.

Ситуацію дещо прояснює 
Микола Новіков: «Наш проект 
«Династія» – це дещо більше, ніж 
просто виставка робіт. На фоні 
живопису батька ми виставили 
свої скульптурні роботи. Але ска-
зати «на фоні» можна лише умов-
но. Бо саме батько наш найголо-
вніший вчитель. Звісно, на цій 
виставці ми змог-ли представити 
лише невелику кількість робіт. 
Та сподіваємося, що незабаром 
ми обов’язково зробимо персо-
нальну виставку нашого батька. 

Наша довідка:
Микола Новіков народився 

1980 року у шахтарському міс-
течку Новогродівка Селідівсько-
го району. Навчався в Київській 

Державній художній школі, До-
нецькому художньому училищі, 
сім років був учнем відомого 
художника-скульптора Петра 
Антипа. 2015 року закінчив На-
ціональну Академію образотвор-
чого мистецтва та архітектури. 
Працює в техніці фігуративного 
символізму, зберігаючи традиції 
горлівських скульпторів, які ви-
користовували в своїх роботах 
трипільські мотиви.

З 2005 до 2015 рр. представляв 
свої роботи на всеукраїнських 
трієнале у Спілці художників 
України, співавтор скульптурної 
композиції «Студент», працював 
разом зі скульптором Дмитром 
Ілюхіним у м. Горлівка. 

2015 року відбулася персо-
нальна виставка Миколи Нові-
кова в Боярському краєзнавчо-
му музеї.

Отже, розібралися: автор 
представлених картин – голова 
родини: Сергій Петрович Но-
віков. Роботи із бронзи – його 
сина Валентина, а із білого ка-
меню – серія робіт Миколи 
Новікова, який нині готується 
подавати документи до Спілки 
художників України. 

Та як пояснити те незвичай-
не враження, яке справляє ця 
виставка на глядачів? Можливо, 
відповідь знайдемо у враженнях 
гостей цієї виставки. 

Поетеса та журналіст газе-
ти «Новий день» Аліна Третяк: 
«Наше суспільство нині живе у 
своєрідному просторі усіченої 
піраміди, коли нижня частина  
(матеріальне, соціальне, особис-
те) розширюється, а зростання 
вверх, до духовного, неначе при-
зупинилося. І от саме такі робо-
ти вивищують духовний світ лю-
дини і наближають її до Бога. Ці 
роботи дивовижним чином по-
єднують у собі земне і небесно-
сонячне. Можливо, через образ 
жінки як основи життя. Дійсно, 
це просто геніально».  

Поет і письменник, автор 
книги «ловец ветра» Сергій 
Саєнко: «Я живу у Боярці з 
1973 року. Дух Боярки від-
чувається завжди. Тому що її 
велич і насиченість талантами 
просто колосальна. І все біль-
ше й більше переконуєшся в 
тому, що вона притягує. Ці 
хлопці не просто до нас при-
їхали — їх притягнула Боярка. 
Тому що Боярка – це той рід-
кісний магніт, який притягує 
видатних та особливих людей. 
Зокрема, з Горлівки, де жи-
вуть сильні чоловіки і пре-
красні жінки. 

НОВЕ МИСТЕЦТВО ВІД РОДИНИ НОВІКОВИХ

На виставці мене вразила па-
літра робіт Сергія: різнобарв’я 
фарб, які мають космічні тони і 
відтінки. Тому і в кожну карти-
ну занурюєшся, неначе у якийсь 
незнаний всесвіт. Щодо пред-
ставлених скульптур, то вони 
дійсно одухотворені. В кожній 
бачиш живу постать, тому що 
її творець вклав у роботи свою 
душу. Мабуть, саме цим пояс-
нюється і цінність скульптур 
Стародавньої Греції: не тим, що 
вони просто дійшли із давнини, 
а тим, що навіть через тисячі 
років вони дихають і живуть». 

Депутат Боярської міської 
ради Валентина Коржова: «Я за-
вжди переступаю поріг музею із 
душевним трепетом. Хочу по-
бачити щось незвичайне, щоб 
отримати заряд, який допоможе 
жити в сірій буденності. І те, що я 
побачила сьогодні, закарбується 
надовго в моїй пам’яті. Тому що 
це – індивідуальне, талановите, 
справжнє. І я рада, що в Боярці 
з’явилися молоді талановиті мит-
ці. Я вітаю вас на Боярській землі 
і бажаю вам успіхів в усьому». 

Художник Володимир Виш-
няк: «Ці художники нікого не 
копіюють, а для митця – це го-
ловне». 

 
Наша довідка

Скульптор та живописець 
Валентин Новіков народився 
1985 року в Горлівці. З 2002 до 
2005 рр. навчався у Художньо-
будівельному комбінаті «Ві-
зантія», працював скульптором. 
2009 р. закінчив львівську на-
ціональну академію мистецтв за 
спеціальністю «Монументаль-
но-декоративна скульптура» фа-
культету «Образотворче мисте-
цтво і реставрація». 2010-2012 рр. 
працював скульптором на Ху-

дожньо-будівельному комбінаті 
«АнтипАртБуд».

Брав участь у мистецькому 
проекті «Веселка» (львів, 2006-
2008 рр.), Всеукраїнському трі-
єнале скульптури (Київ, 2011, 
2012-2014), будівництві дитячого 
комплексу «Маленький принц» 
(Єнакієве, 2012), першому Між-
народному Іконописному Пле-
нері «Elios-Caritas» «Молитва за 
Україну» (Київ, 2014) та ін. А ще – 
художнє оформлення храму «Свя-
тому великомученику і цілителю 
Пантелеймону» (Горлівка, 2011-
2013), льодові скульптури «Серця» 
до дня Св. Валентина (Горлівка, 
2011), регіональний мистецько-
видавничий проект «Арт-степ» 
(Донецьк, 2011), виставка до річ-
ниці Києво-Могилянської акаде-
мії (Київ, 2015) тощо.

Як зазначила у вітально-
му слові директор музею лю-
бов Кравченко, план роботи 
музею на 2016 рік передбачає 
дуже багато цікавих проектів 
за підтримки Боярської міської 
ради на чолі з міським головою 
Олександром Зарубіним. 

Однією із «перших ластівок» 
стала виставка скульптур (яви-
ще для Боярки досить рідкісне) 
від родини Новікових. Ще дов-
го гості виставки не залишали 
музейну залу, обмінюючись вра-
женнями та намагаючись осягну-
ти й осмислити побачене. А нам 
залишається побажати наснаги 
і всього найкращого в творчому 
житті людей, які подарували ці 
незабутні хвилини. Нехай улюб-
лена справа живить вас свіжими 
силами для будь-яких ваших до-
брих починань. 

Радіслав Кокодзей

Боярські міські бібліотеки для 
дітей та дорослих, що по вулиці 
Молодіжній, 77, – місце самоос-
віти та мудрості, де з користю для 
себе може провести вільний час 
кожен житель міста – від допитли-
вих дошкільнят до мудрих пенсіо-
нерів. Тут привітні бібліотекарі за-
вжди прийдуть на поміч читачеві.

Фонд бібліотеки для дорос-
лих налічує 18 тисяч примірни-
ків книг. Крім того, на I півріччя 
2016 року передплачено 16 на-
йменувань періодичних видань. 

Останнім часом набуває попу-
лярності українська література 
та книга, спрямована на патрі-
отичне виховання. Наприклад, 
відома книга Сергія лойка «Ае-
ропорт», твори Василя Шкляра, 
Володимира лиса та інших. 

Задля комфорту читача ор-
ганізовано безкоштовну реє-
страцію, видачу літератури. Від-
відувачу допоможуть підібрати 
потрібну за темою книгу. Також 
у бібліотеці для дорослих прово-
дяться краєзнавчі години, пре-
зентації нових книг, творчі зу-

стрічі з місцевими літераторами. 
А за підтримки міської влади не-
щодавно бібліотеці подарували 
комп’ютери та провели Інтернет 
для підвищення якості обслуго-
вування та комфорту читача. 

«Пріоритетним напрямком на-
шої роботи є виховання грамотної, 
інтелігентної людини, а головне – 
патріота своєї держави та достой-
ного жителя нашого прекрасного 
міста», – говорить завідувач Бо-
ярської міської бібліотеки для до-
рослих людмила Драчевська. 

Молодша категорія читачів 
приходить до дитячої бібліо-

НАПОВНЮЙТЕ СЕБЕ МУДРІСТЮ теки як додому. Найпопуляр-
нішими серед малят є книги 
українських авторів, особливо 
Всеволода Нестайка та книги 
«Видавництва Старого лева». 
Вони дуже рідко залежуються 
на полицях бібліотеки. 

Міська бібліотека для дітей 
організовує цікаві масові заходи, 
конкурси на кращий малюнок, 
веселі сценки, свята, щоб долу-
чити до читання якомога більше 
дітей. І це діє! За останній рік у 
дитячій бібліотеці зареєстрова-
но 1500 читачів, 30 тисяч книго-
видачі та 13 тисяч відвідувань. 

Як і всюди, у бібліотек є свої 
труднощі. Найсерйознішими 
з них є, звісно, фінансові. По-

трібен ремонт будівлі, сучасне 
оснащення читацьких місць для 
більшого комфорту та безпеки 
читачів. Ще одна проблема: ба-
гато книг у бібліотеці не буває, а 
поповнення книжкового фонду 
недостатнє. Міська влада по-
обіцяла, що на вирішення цих 
проблем кожній бібліотеці буде 
виділено по 10 тисяч гривень.

«Сподіваємося на підтримку 
міського голови та його коман-
ди. Передусім – ремонт: щоб 
нам на голову нічого не впало. 
А вже потім розширення примі-
щення для створення дитячого 
куточка», – сказала завідувач 
Боярської міської бібліотеки 
для дітей людмила Заєць. 

Робота колективів Боярських 
міських бібліотек спрямована на 
кожного жителя міста. «Якщо 
Ви маєте бажання провести свій 
вільний час недарма, переступай-
те наш поріг і наповнюйте себе 
мудрістю. Двері Боярської місь-
кої бібліотеки завжди відкриті для 
жителів нашого міста», – запев-
няють завідувачі людмила Дра-
чевська і людмила Заєць. 

Дар’я Корєнькова 
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Інтернет-спілкування в со-
ціальних мережах давно стало 
невід’ємною частиною сучасного 
життя. І якщо підлітки більше спіл-
куються ВКонтакті, а люди похи-
лого віку іноді надають перевагу 
«Однокласникам», то зрілі серйозні 
Інтернет-користувачі все більше 
схиляються до соцмережі Facebook 
(Фейсбук), яка вже об’єднує більш 
ніж 2 мільйони українців.   

Українські політики час-
то-густо спочатку розміщують 
новину у ФБ, і лише потім вона 
потрапляє в стрічку новин ін-
формаційних агенцій, на теле-
бачення чи шпальти газет. Не 
стало винятком і наше місто: в 
ФБ дописує мер, його заступни-
ки, представники деяких служб, 
і це, як ми сподіваємося, лише 
початок системного спілкуван-
ня нашої влади з боярчанами. 

Одна з найцікавіших мож-
ливостей, яку надають соцмере-
жі, – створення спільнот певної 
тематики. В Фейсбуці можна 
знайти десятки боярських груп, 
але найпопулярнішим майдан-
чиком для спілкування зали-

шається «Боярське земляцтво». 
Зараз ця спільнота налічує десь 
2,5 тисячі користувачів, а це, 
приміром, майже 20 % від со-
ціально активних боярчан, що 
взяли участь у місцевих виборах. 
Але найбільш втішає динаміка – 
щодня надходять все нові запи-
ти на приєднання до Земляцтва. 
Ми вирішили розпитати про 
групу її адміністратора Марію 
Кириленко та головного моде-
ратора Ігоря Коцара. 

– Маріє Іванівно, коли і з 
якою метою було створене «Бо-
ярське земляцтво»?

– Коли я створювала цю 
спільноту, мені хотілося 
об’єднати боярчан, що розки-
дані по світу, надати їм мож-
ливість не втрачати зв’язок з 
рідним містом та долучатися до 
реалізації цікавих соціальних 
проектів. Але в результаті група 
поєднала в собі різні функції – і 
новинного ресурсу, і своєрідної 
«дошки оголошень», і майдан-
чика для обговорення проблем 
міста, і своєрідного інструменту 
взаємодопомоги. 

Коли спільнота почала 
стрімко розвиватися і набува-
ти ознак громадського інфор-
маційного ресурсу, я зрозумі-
ла, що мені потрібна допомога 
більш досвідчених Інтернет-ко-
ристувачів з досвідом модеру-
вання форумів та груп у соці-
альних мережах. На цьому етапі 
до складу адміністрації увійшов 
Арсеній Гужва (сьогодні він 
виконує експертні обов’язки) 
та В’ячеслав Сенчук, чия роль 
була неоціненна на етапі ста-
новлення групи (минулого року 
він вийшов із складу адмініс-
трації через активну політичну 

діяльність). Згодом до нас при-
єднався досвідчений форумча-
нин Ігор Коцар, який і став го-
ловним модератором спільноти 
«Боярське земляцтво». 

– Ігоре, а яка ваша історія 
приєднання до «Боярського зем-
ляцтва»?  

– До подій кінця 2013-по-
чатку 2014 року я практично 
не користувався соціальними 
мережами. Революція Гіднос-
ті привернула мою увагу до 
Facebook. Якось під час пере-
гляду стрічки новин я натра-
пив на Земляцтво. Оскільки за 
попередні 8 років проживання 
у Боярці я так і не зустрів по-
дібного «живого» форуму, ця 
група стала для мене приємним 
відкриттям. Мій багаторічний 
досвід ведення форумів вку-
пі з бажанням висловлювати 
власне бачення місцевих подій 
призвели до того, що я став ак-
тивним дописувачем, а згодом і 
головним модератором.  

– Яким чином ви пов’язані з 
місцевою владою, певними полі-
тичними силами? 

М.К. – Що стосується адмі-
ністрування групи, то наша ко-

манда абсолютно незалежна. Але 
ми водночас і рядові користувачі, 
тож ніхто не може позбавити нас 
права мати свої уподобання та 
симпатії. Так само, як і вести іншу 
громадську діяльність. Моя осо-
биста позиція – це принципове 
дистанціювання від політичних 
партій, але разом із тим – систем-
на співпраця як з окремими полі-
тиками, так і з владною командою 
в гуманітарній сфері: конкурси 
соціальних проектів, Молодіж-
ний фестиваль ім. І. Коваленка, 
декомунізація… 

І.К. — Підтверджую: як мо-
дератор групи – жодним чином. 
Але як активний член бояр-
ської громади допомагаю міс-
цевій владі у вирішенні низки 
питань, зокрема пов’язаних з 
IT-сферою. До політичних сил 
також не маю жодного стосун-
ку: ще не з’явилась та політична 
сила, якій я повністю довіряв би. 

– Адміністрування групи зай-
має у вас багато часу і, як ми під-
озрюємо, нервів. Навіщо це вам? 
І що це для вас: робота чи, скорі-
ше, хобі? 

 М.К. — Для мене це, на 
жаль, скоріше робота, і від того, 
що цей обов’язок я поклала на 
себе сама, легше не стає. 

І.К. — Це просто принцип 
життя: бути у вирі подій вулиці, 
кварталу, міста, держави… По-
трібно усвідомлювати, що ніщо 
не повинно відбуватись без твоєї 
участі.

– А які позитивні враження 
допомагають вам не полишити 
цю складну і часом невдячну 
роботу? 

М.К. — Мене тішить зрос-
тання кількості об’єднань бо-
ярчан навколо добрих справ, 

корисних для міста та його жи-
телів, а ще – щасливі випадки, 
коли завдяки групі люди зна-
ходять житло, роботу, нових 
друзів, однодумців, цікаві за-
хоплення, загублених тварин, 
нових хвостатих улюбленців… 
Мені приємно усвідомлювати, 
що все більше людей зазирають 
у групу, щоб просто дізнатися 
про місцеві новини. 

І.К. — До сказаного Марією 
Іванівною додам: радісно ба-
чити, як формується справжня 
громада міста, як містяни втя-
гуються у вир життя, як поволі 
переконуються, що влада по-
чинає до них дослухатися. По-
переду – титанічна робота щодо 
подолання прірви, яка роками 
поглиблювалася між владою і 
громадою. Неважливо, що ти 
висловлюєш – критику чи подя-
ку. Головне – не будь байдужим! 
Не лише говори, але й роби. 
Якщо щось не до вподоби – дій. 
Якщо щось подобається – допо-
магай робити! А «Боярське зем-
ляцтво» тобі в цьому допоможе…  
Наша довідка:

Спільнота «Боярське земля-
цтво» (Facebook) об’єднує всіх, 
хто пов’язаний із Бояркою (Буда-
ївкою) Київської області поход-
женням, родинними зв’язками, 
проживанням, навчанням, ро-
ботою, громадською діяльністю, 
спонсорською допомогою. Адмі-
ністратор групи – Марія Кири-
ленко (Mariya Kyrylenko). Моде-
ратори: Ігор Коцар (Igor Kotsar) 
та Арсеній Гужва (Arseny Guzhva).

Повну версію інтерв’ю 
читайте згодом на сайті                               
www.boyarka-inform.com. 

ІНТЕРНЕТ-СТЕЖКАМИ

«БОЯРСЬКЕ ЗЕМЛЯЦТВО» ОБ’ЄДНУЄ БОЯРЧАН

16 січня у рамках 8-го туру 
Чемпіонату Київської загальної 
волейбольної ліги у Боярській 
ЗОШ № 5 відбулися змагання се-
ред команд ВК «Maximum» та ВК 
«Кий 97» Київської ДЮСШ № 12. 
Своєю перемогою у цьому дво-
бої боярчанки підтвердили зван-
ня кращих.

«Максимум: як називаємо-
ся, так і живемо!» – з гордістю 
за своїх вихованок говорить 
головний тренер та президент 
збірної Києво-Святошинсько-
го району ВК «Максимум» 
В’ячеслав Отрішко .

Того дня у тренувальній грі, 
яка передує участі в Чемпіона-
ті України, зустрілися команди 
другого дивізіону: Боярського 
ВК «Maximum» та Київської 
ДЮСШ № 12. Змагання відзна-
чалися запеклим командним 
протистоянням за звання най-
кращих. 

Говорить головний суддя 
змагань Дмитро ларін: «Обидві 
команди-учасниці мають абсо-
лютно рівні шанси на перемогу. 
Тому головним для них є ба-
жання виграти, незважаючи на 
те місце, яке вони займають у 
своїй групі. Бо ж попереду – гра 
з сильнішими суперниками». 

Інтрига зберігалася впро-

довж усієї гри, яка дійсно 
стала протистоянням тактик, 
командних характерів, психо-
логічних підготовок та бажань 
довести свою професійну май-
стерність. Неабияке враження 
на присутніх справив команд-
ний дух та емоційність юних 
представниць ВК «Maximum». 

Обидві команди гідно три-
малися до останнього: тобто 
до того моменту, коли голо-
вний суддя змагань оголосив 
результати цього волейбольно-
го герцю. «Особисто для мене 
основний критерій у характері 
справжнього спортсмена – це 
бажання робити те, чого він хоче 
досягти, – говорить президент 
Київської федерації волейболу 

Олександр Головченко. – Як 
їх не стимулюй, а без внутріш-
ньої мотивації вони зірками не 
стануть. Тому що тренер здатен 
лише допомогти, підштовхуючи 
та спонукаючи до правильних 
дій у правильному напрямку». 
Незважаючи на те, що ця зустріч 
закінчилася для ДЮСШ № 12 
програшем, на думку тренера — 
це великий плюс у їхній практи-
ці. І чим більше таких змагань, 
тим легше буде спортсменам у 
майбутніх іграх. 

Головний тренер та прези-
дент збірної Києво-Святошин-
ського району ВК «Максимум» 
В’ячеслав Отрішко доповнив: 
«Підготовка до кожної гри, до 
кожних відбіркових чи залі-

ЗІГРАЛИ МАКСИМАЛЬНО
кових змагань вимагає багато 
зусиль та часу. Причому на-
вчання не обов’язково здійсню-
ється за стандартним планом 
роботи. Вже сім років поспіль 
ми беремо участь у тренуваль-
них зборах. От тільки періодич-
ність залежить від фінансових 
можливостей. Оскільки діти не 
сплачують грошей за тренуван-
ня, підтримку надають міський 
голова Олександр Зарубін та 
громадський діяч Іван Гришин,  
яким ми щиро дякуємо».

До речі, підготовка до зма-
гань та тренувальний процес 
боярських волейболісток здій-
снюється не лише у приміщен-
ні Боярської ЗОШ № 5, а також 
у Боярському НВК «Гімназія-
ЗОШ І ст.» та ДЮСШ, що по 
вулиці Молодіжній.

За підсумками гри, з ра-
хунком 3:1 на користь ВК 
«Maximum», боярські волейбо-
лістки впевнено переміщаються 
на лідерські позиції дивізіону 
й чекають на наступну зустріч з 
командою м. Бородянка, яка від-
будеться незабаром. А ми вітає-
мо наших землячок-боярчанок 
з їх першою перемогою у новому 
році. І бажаємо всім учасникам 
змагань успіхів у підкоренні но-
вих спортивних вершин.

Каріна Коваленко

просить усіх небай-
дужих людей про допо-
могу: нам вкрай потрібні 
фінанси на придбання 
продуктів харчування, 
сплату ветеринарних 
послуг, ліки, вакцини, 
транспортування тварин.

Ситуація дуже важка. 
Будьте чуйними, допомо-
жіть тваринам. 

Будемо вдячні за 
фінансову допомогу

Наші реквізити: 
р/рах. 26001407428 

в АТ Райффайзен Банк Аваль

МФО 380805, 
ЄДРПОУ 38737443, 

ГО «Захист тварин плюс»
чи на картку 
Приватбанку 

5168 7556 2288 8366
Л. І. Наконечна, 

(095) 814-33-99

БОЯРСЬКИЙ 
ПРИТУЛОК 

ДЛЯ ТВАРИН 

СПІЛЬНОТА
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Замовлення 

ГОРОСКОП 
Овен

Зорі застерігають вас від рішучих рухів. Нехай життя 
йде своїм шляхом. Не форсуйте події навіть у тому ви-
падку, якщо вам буде здаватися, що щось не так, просто 
спостерігайте, і ви побачите, що поступово все нормалі-
зується. Отримавши нову інформацію, відфільтруйте і 
проаналізуйте її.

Телець
Мету, якої ви прагнете, можна досягти, проте ста-

неться це не відразу. Для її досягнення вам знадобиться 
чарівність, на яку ви здатні. Ви отримаєте підтримку на-
віть тих людей, на яких не розраховували. Постарайтеся 
не бути занудою. Намагайтеся не повчати інших, як їм 
варто себе поводити.

Близнюки
У вас період особливої активності. Вам під силу ви-

конати те, що було колись з різних причин відкладено. 
Скористайтесь цим щасливим часом, коли у вас вихо-
дить абсолютно все. І не забудьте про допомогу тих, хто 
вас оточує. Можливо, доведеться поступитися деякими 
амбіціями, щоб підлаштуватися до ситуації.

Рак
З’являться реальні перспективи змінити в майбут-

ньому своє життя. Для цього вам доведеться докласти 
певних зусиль. Можливі приємні сюрпризи, які здатні 
принести вам чималу радість. Багато ваших бажань здій-
сниться, але треба дуже постаратися, щоб виконати свою 
найголовнішу мрію, а до цього ще далеко.

Лев
Можлива деяка неуважність, через це ви часто не 

будете розуміти, що саме говорить співрозмовник і ро-
бити хибні висновки з розмови. На цей час зорі радять 
вам утримуватися від суперечок і дискусій. Постарайте-
ся також не піддаватися на сумнівні пропозиції, оскільки 
вони принесуть вам тільки втрати. 

Діва
Ви знову зможете все розкласти по своїх поличках. 

Вам варто більше прислухатися до чужих порад, навіть 
якщо вони будуть виходити від далеких вам людей. Це 
може виявитися дуже корисним для вас. А ось у вирі-
шенні дійсно важливих питань покладайтеся тільки на 
довірену людину. 

Терези
На вас чекає період конкретних рішень. Саме зараз 

вам необхідно розібратися в тому, чого саме ви хочете. 
Найголовніше – не відступати від обраної позиції і ко-
жен день не змінювати своє рішення. Можливі досить 
несподівані для вас події. Правильно оцінюйте ситуацію, 
адже світ навколо вас змінився.

Скорпіон
Нині ви готові проявляти невластиву вам поступли-

вість. З’явиться дивне бажання не ризикувати, а домага-
тися своїх цілей за допомогою складних багатоходових 
комбінацій, що може позначитися на вашому майбут-
ньому. До вас прийде усвідомлення того, в якій реаль-
ності доводиться жити, подобається вам це чи ні.

Стрілець
Вам найкраще зайняти позицію стороннього спосте-

рігача і не намагатися впливати на події, що відбувають-
ся навколо. У цей час варто присвятити свою увагу хобі 
та захопленням. Спілкування з оточуючими стане для 
вас дуже приємним. Ви будете легко розуміти їх і отри-
мувати те, що вам необхідно.

Козеріг
Період отримання інформації, яка дозволить вам 

дізнатися щось нове для розширення кругозору, і може 
докорінно змінити життя. Всі події, які зараз з вами від-
буваються, взаємопов’язані, Не намагайтеся виділити 
щось важливіше, залишивши інші події другорядними. 
Нині для вас навіть деталі важливі.

Водолій
Ви можете потрапити якщо не в складну, то досить 

незвичайну для себе ситуацію. Особливих позитивних 
змін не очікується. Навколишні просто не зрозуміють, 
чого саме ви домагаєтеся, і перекрутять ваші висловлю-
вання з точністю до навпаки. Можете зіткнутися зі зра-
дою тих, кого ви вважали своїми однодумцями. 

Риби
Період обіцяє бути дуже вдалим. Ви зможете досягти  

успіху у всіх своїх починаннях. Не бійтеся відповідаль-
ності, не перекладайте її на чужі плечі, навіть якщо ви 
ведете бізнес спільними зусиллями. Ніхто крім вас не 
здатний розібратися в ситуації. Щоб довести справу до 
успіху, приймайте самостійні рішення. 

ДОШКА ОГОЛОШЕНЬ

ПРАВЛІННЯ ЖБК «ВОСХОД»  
повідомляє, що згідно з рішенням виконавчого 

комітету Боярської міської ради №68/1 від 

11.12.2015 року встановлено тарифи на послуги 

з утримання житлового будинку та прибудинкової 

території ЖБК «Восход»

•  для мешканців 1 поверху — 2,60 грн за 1 кв. м  
• для мешканців 2-9 поверхів — 3,20 грн за 1 кв. м

 ПОТРІБНІ ОХОРОНЦІ 
Графік роботи: 
добові або вахта 

ЗП: 2500-5500 грн. 
Тел.: (095) 506-21-24, 
          (096) 874-84-96

Свято – це коли цікаво і ве-
село всім. Про це добре знає 
«Капітошка», який нещодавно 
влаштував феєричне свято для 
маленьких боярчан у залі Бояр-
ського НВК «Гімназія – ЗОШ І ст.». 

Шоу почалось із веселої за-
рядки під запальну мелодію, в 
якій залюбки взяли участь всі 
дітлахи і навіть дехто з бать-
ків. Та й як тут не приєднатися, 
коли зарядку проводять знані 
спортсмени – Сімка та Нолик! 
А після зарядки всіх захопила 
лялькова вистава, головними 
героями якої були порядність та 
дружба. І повірте, навіть дорос-
лі знайшли для себе багато ко-
рисного в цій повчальній історії.

«Капітошка» – це не муль-
тяшний персонаж, а дружній 
колектив ентузіастів, які зна-
ють, як подарувати радість. 
Як він з’явився? Розповідає 
почесний президент дитячої 
громадської організації «Ка-
пітошка» Оксана Олексієнко: 
«Капітошка» – це клуб і дитяча 
громадська організація, яка на-
родилася у Вишневому 13 років 
тому. А почалося все з того, що 
дорослі зібралися разом, щоб 
зробити щось цікаве для своїх 
дітей. Об’єднали свої зусил-
ля (хтось умів писати сценарії, 
хтось – фонограми, хтось роз-
мовляв дитячими голосами, а 
хтось сам захоплювався фоку-
сами) і запросили бажаючих на 
першу виставу. Вже за рік наша 
організація об’єднувала біль-
ше 1000 дітей — вони й стали 

першими членами клубу. Свя-
та для них влаштовують люди 
найрізноманітніших професій. 
Усіх їх об’єднує одне — любов 
до дітей. Тож не дивно, що нині 
«Капітошка» успішно функціо-
нує у дев’яти містах. І це лише 
початок». 

На самому лише ентузіазмі 
такі масштабні заходи робити 
дуже важко, бо це потребує ве-
ликих коштів. Минулого року 
на захід «Капітошки» завітав 
підприємець і громадський 
діяч Олександр Тигов. Під вра-
женням від побаченого він за-
пропонував влаштовувати такі 
свята по всьому Києво-Свято-
шинському району. На запро-
шення міського голови Олек-
сандра Зарубіна це вже другий 
такий виступ у Боярці. 

Стати членом клубу «Капі-
тошка» дуже просто. Для цьо-
го потрібно прийти на захід і, 
якщо він сподобався, залиши-
ти номери своїх телефонів та 

адресу, тобто зареєструватися. 
А згодом отримати запрошення 
на наступний захід. 

Тим часом на сцені 
з’являється дресирувальни-
ця заслужена артистка цирку 
Валентина Руденко зі своїми 
чотирилапими вихованцями. 
Починається цирковий блок:  
виступ веселого атлета із Бол-
гарії та вправної жонглерки 
людмили Шляхової. Свій за-
хват дітки виражають бурхли-
вими оплесками і щасливим 
дружним сміхом. За що юні 
глядачі отримують премії «ка-
пітонами»! 

Виявляється, «капітони» – 
це валюта клубу «Капітошка». 
Заробити її можна по-різному: 
за виконання домашнього за-
вдання або за активну участь у 
заході. А на наступному захо-
ді за них можна купити гарну 
іграшку.

Аж раптом в кінці зали, над 
захопленим глядацьким натов-
пом, з’являється усміхнена го-
лова верблюда. А за нею і весь 
верблюд – гордий та величний 
корабель пустелі в оточенні 
яскравої ватаги гостей зі Сходу. 

Після закінчення свята ді-
тлахи отримали подарунки 
від організаторів, які отрима-
ти не так просто. Хочеш по-
дарунок — зароби «капітони». 
І повірте, така іграшка буде 
значно ціннішою. Це вже пе-
ревірено.

Радіслав Кокодзей

ФЕЄРИЧНЕ СВЯТО ВІД «КАПІТОШКИ»

ОГОЛОШЕННЯ
У приміщенні Боярської міської ради з лютого 
2016 року члени фракції «ВО Свобода» прово-
дять прийом громадян. Колектив свободівців у 
міру своїх можливостей допоможе у вирішенні 
проблем та питань жителів м. Боярка.

Дні прийому: вівторок, четвер, субота з 14:00 до 16:00 (вул. Білогородська, 13)
Комітет Боярської міської організації «ВО Свобода»

ЦЕНТР НАДАННЯ БЕЗКОШТОВНОЇ ДОПОМОГИ 
УЧАСНИКАМ АТО ТА ЧЛЕНАМ ЇХ СІМЕЙ

м. Боярка, вул. Білогородська, 13, Боярська міська рада,
щосереди з 10:00 до 17:00, щоп’ятниці з 14:00 до 17:00

юридично-правова допомога, консультація в оформленні пільг та працевлаштуванні
медична та психологічна реабілітація, соціальна адаптація

Працює цілодобова «гаряча лінія»: (073) 158-00-56


