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ПОЧАТОК РЕЄСТРАЦІЇ
НА «БЮДЖЕТ УЧАСТІ» 2018

16 жовтня 2017 року відкривається реєстрація громадських
проектів на «Бюджет участі в
м. Боярка» 2018. Запрошуємо
всіх охочих узяти участь у розвитку міста та поліпшенні життя
його мешканців!
Уперше Боярка долучилася до «Бюджету участі» весною
2017 року, а нині відбувається
реалізація впровадження проектів-переможців. Це був тестовий
запуск конкурсу, який показав,
що мешканці Боярки зацікавлені в розвитку свого міста, мають
ідеї щодо його покращення та
активно голосують.
«Бюджет участі» 2018 – це
нова можливість вирішити
долю півмільйона гривень.
Подавайте свої проекти й голосуйте за цікаві ідеї. Проекти, які наберуть найбільше

голосів, будуть реалізовані з Графік проведення «Бюджету участі в
м. Боярка» 2018:
бюджету мiста.
• 16.10.2017 - 19.11.2017 – реПравила проекту досить прості:
єстрація проектів;
• Сформуйте ідею, порахуйте
• 20.11.2017 - 30.11.2017 –
бюджет (від 1 до 500 000 грн.) та розгляд і доопрацювання;
• 01.12.2017 - 31.12.2017 – гозберіть 20 підписів мешканців
лосування за громадські проекти;
міста на підтримку проекту.
• 01.01.2018 - 31.01.2018 –
•
Подайте
заявку
з
оголошення переможців;
16.10.2017 до 19.11.2017 на сай• 01.02.2018 - 31.05.2018 –
ті gb.mistoboyarka.org.ua або в планування й реалізація проектів-переможців.
пунктах прийому.
Участь можуть брати автори
• Заручіться підтримкою сепроектів-переможців
минулого
ред друзів та мешканців міста
«Бюджету участі» з новими ідеями!
під час голосування – розкажіть
Також на голосування можна
про свій проект, активно поши- подавати проекти, які не набрали достатньої кількості голосів
рюйте інформацію.
• Реалізація проектів розпоч- на попередньому конкурсі. Для
участі авторам необхідно так само
неться вже з 1 лютого 2018 року.
пройти процедуру збору 20 підНе потрібно бути членом гро- писів громадян на підтримку промадської організації, щоби пода- екту та заново його зареєструвати.
До початку реєстрації ще є
ти проект. Участь можуть брати
всі охочі, хто досяг шістнадцяти- час, але не потрібно зволікарічного віку, зібравши 20 підпи- ти. Формуйте ідеї та збирайте
підписи. Можливо, саме Ваш
сів на підтримку своєї ідеї.
проект потрібен місту!

ОСТРІВЕЦЬ ДИТЯЧОГО
ЩАСТЯ І ДОРОСЛОЇ ТУРБОТИ

3 жовтня відбулося відкриття оновленого дитячого майданчика по вул. Білогородській,
23 (за ЦТМ «Оберіг»).
З цією подією маленьких
боярчан та їх батьків привітали
голова Києво-Святошинської
районної державної адміністрації Мирослава Смірнова, голова Києво-Святошинської районної ради Вадим Гедульянов,
Олександр Зарубін, депутат Боярської міської ради, директор
колегіуму Стелла Михайлова.
Дитячий майданчик на тому
місці було встановлено давно. Але за час активного використання за призначенням
він потребував заміни. Після
численних звернень депутатів,
Києво-Святошинська районна

рада прийняла відповідне рішення. У результаті існуючий
аварійний майданчик демонтували, придбали та встановили
новий. Тож тепер ще один куточок Боярки став безпечним
та затишним для дітлахів.
Перед початком урочистостей маленьких гостей свята
цікавими іграми та дотепними
конкурсами розважали веселі
Віні Пух та Рожева Кицька. Вихованці ЦТМ «Оберіг» спеціально до цієї події підготували
невелику, але цікаву концертну програму. Дитячому щастю
просто не було меж! Саме дітям
було довірено перерізати символічну стрічку.
На дітей чекали смачні пиріжки, солодка вата та гарячий чай.

АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

Працівники Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Боярської міської ради
(ЦНАП) відтепер будуть виїжджати на дім для надання адміністративних послуг людям з обмеженими можливостями. Громадяни, які у зв’язку з інвалідністю чи за станом здоров’я не здатні пересуватися
самостійно й не мають змоги навідатися до ЦНАПу, можуть замовити таку послугу безоплатно.
Громадянам, які не здатні пересуватися самостійно й мають бажання отримати адміністративну послугу вдома, необхідно:
• залишити заявку в Центрі надання адміністративних послуг за телефоном: (04598) 41-691.
• повідомити свою адресу та інші контактні дані.
• завчасно підготувати всі документи, які
потрібні для отримання послуги.
Адміністратори ЦНАП здійснюють виїзди за
заявками щоп’ятниці з 9 год. до 15 год. у супроводі працівників ГФ «Боярський міський патруль».
Адміністратори ведуть підготовку документів,
роблять копії, допомагають написати потрібні
заяви чи заповнити бланки відразу на місці.
Довідки та інші документи, на підготовку
яких потрібен час та інші послуги, якими неможливо скористатися відразу, будуть надіслані громадянам «Укрпоштою» на домашню
або іншу вказану адресу.
Відтепер громадяни з обмеженими можливостями зможуть скористатися послугами,
які надаються Центром надання адміністративних послуг виконавчого комітету Боярської міської ради (ЦНАП) вдома.

ПРИВІТАЛИ ОСВІТЯН
ТА БІБЛІОТЕКАРІВ
5 жовтня, у Всесвітній день
вчителів, в актовій залі Боярської
гімназії міський голова Олександр
Зарубін привітав з професійним
святом вчителів, працівників ДНЗ
та бібліотекарів міста.

Святковий концерт, який
підготували вихованці Боярської дитячої школи мистецтв
та народного хореографічного
колективу «Сонечко», відкрили
юні барабанщиці гімназії. Міський голова Олександр Зарубін

відзначив грамотами та персональними і колективними подарунками кращих представників
трудові колективи боярських
шкіл, дитячих садочків та бібліотек, які присвятили свою діяльність справі навчання та виховання майбутніх поколінь.
Не обійшлось і без приємної
несподіванки. Олександр Олександрович окремо подякував
вчительці Ірині Гармазоновій,
яку нагородили відзнакою Президента України «Мати-героїня».

МІСЬКІ НОВИНИ

2
КП «Боярка-Водоканал» повідомляє

РОЗПОЧАТО ЗАМІНУ
ТРУБ ВОДОГОНУ
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КП «БГВУЖКГ» ПОВІДОМЛЯЄ
З 20 серпня до 6 вересня матури на вводах теплопостачання
2017 року до аварійно-диспет- будинків по вул. Мазепи, 16; 14;
черської служби від мешканців
• оформлено акти готовнадійшло заявок:
ності житлових будинків, що
• аварійні роботи – 44;
перебувають на балансі КП
• ліфтове господарство – 23;
«БГВУЖКГ», до опалюваль• електрогосподарство – 27;
ного періоду 2017-2018 рр.
• вуличне освітлення – 11;
(97 % від загальної кількості);
• вивіз ТПВ – 40.
• завершується підготовка
Працівниками
виробничих котелень «Космос», «Новозбудільниць:
дована» до роботи в зимовий
• своєчасно усунено аварійні період; відбувається оформленситуації, а саме: заміна аварійних ня відповідних документів для
ділянок мереж водовідведення включення котелень та отрив будинках по вул. Лінійній, 28; мання газопостачання;
Молодіжній, 67; Білогородській,
• проведено роботи з благо43; Молодіжній, 76; холодного во- устрою вул. Хрещатик (видаледопостачання в будинках по вул. но кущі);
Молодіжній, 1-а, Коновальця, 23;
• прибрано прилеглу терито• проведено заміну запірної ар- рію біля кінотеатрів «Космос»,

ім. Островського; лісосмуга від
ст. «Тарасівка» до початку розташування приватних будинків;
• закінчено роботи щодо
закріплення тротуару по вул.
Б. Хмельницького біля новозбудованого будинку «Новий світ»;
• встановлено обмежувачі
швидкості та відповідні дорожні знаки по вул. Маяковського –
Жуковського; Маяковського –
Б. Хмельницького; С/г технікум;
• проводяться роботи з благоустрою зелених зон вздовж тротуарів, зокрема на перехресті вул.
Білогородська – Молодіжна.
Адміністрація КП «БГВУЖКГ»

КОЛИ КОНТРОЛЬ ПРИНОСИТЬ КОРИСТЬ

Силами працівників підрядної організації розпочато
роботи з реконструкції водогону по вул. Тарасівській та
прилеглих провулках. Загальна протяжність – 950 погонних метрів.
Під час виконання робіт
також буде проведено перепідключення абонентів і встановлено нові персональні лічильники обліку води.

Наступним кроком після
заміни труби водогону на нову
поліетиленову діаметром 160
мм стане ремонт асфальтового
покриття цієї частини вулиці
Тарасівської.
Завершити роботи заплановано до кінця жовтня. На черзі –
капремонт водогону, що пролягає
по ряду інших вулиць.
Продовжується заміна засувок
на водогоні по вул. Маяковського.

ПЛАСТИК НА ЗМІНУ МЕТАЛУ
Вперше за весь час існування водоканалу розпочато
впровадження на артезіанських
свердловинах заміну металевих
напірних труб та поліетиленові.
Це позитивно вплине на якість
води, дозволить покращити
роботу свердловин, підвищити
продуктивність праці під час
обслуговування. У випадку заміни насосів відпаде необхідність використання автокрана.

Поліетиленові труби мають
ряд переваг перед металевими.
Вони не піддаються корозії, нетоксичні. Дешевші та мають
значно меншу вагу. Зручні у використанні, бо транспортуються у бухтах.
Металеві труби, які нині використовуються для транспортування води, наскрізь проіржавіли та потребують заміни.

ЛІКВІДОВАНО СКЛАДНУ АВАРІЮ
У кінці вересня силами працівників КП «Боярка-Водоканал»
було ліквідовано складну аварію на водогоні біля бойлерної, що
розташована по вул. Лінійній, 28.
Завдяки цьому вдалося стабілізувати ситуацію з подачею води
від ВНС-3, а також вивести в резерв ряд свердловин у с. Забір’ї.
Проведено роботу з відключення системи холодного водопостачання, пов’язаної з підприємством «Декоративні культури», на
території якого розташовані мережі водогону від ВНС-4.

ПОКРАЩЕНО УМОВИ ПРАЦІ АВАРІЙНИКІВ

Нещодавно підприємство для аварійно-ремонтної бригади
придбало новий спецавтомобіль, зібраний на основі МАЗ. Автомобіль вже активно використовується аварійниками під час виїзду
на місце пориву водогону, що значно пришвидшує проведення
ремонтних робіт.

ПЛАНУЮТЬ ПОКРАЩИТИ ЯКІСТЬ ВОДИ

З метою покращення якості води ведуться підготовчі роботи
щодо розробки проектів очистки води як на окремих свердловинах в
історичній частині міста, так і на водонапірних станціях.
За наявності коштів, ці проекти буде розроблено вже в 2017
році, а до їх реалізації заплановано приступити в 2018 році.

ОГОЛОШЕННЯ

Комунальне підприємство «Боярка-Водоканал»
запрошує на постійну роботу:
електромонтера 4, 5 розр.;
електрогазозварників 4, 5 розр.;
слюсаря АВР 4, 5 розр. (потижневий графік);
слюсаря КВПіА 5 розр.;
муляра 4 розр.;
штукатура 4 розр.
За довідками звертатися за телефоном:
41-165 – відділ кадрів, 41-753 – приймальня.
Адміністрація

У кінці травня 2017 року Північний офіс Держаудитслужби
провів планову ревізію окремих
питань бюджету та окремих питань
фінансово-господарської
діяльності виконавчого комітету
Боярської міської ради за період
з 01.01.2013 р. до 31.01.2017 р. Перевірка охопила діяльність попереднього та нинішнього складів
виконавчого комітету Боярської
міської ради. При нагоді зазначимо, що нині діючий склад виконкому набрав повноважень з
11.11.2015 року.

За результатами перевірки
Північним офісом Держаудитслужби було складено Акт ревізії окремих питань бюджету та
окремих питань фінансово-господарської діяльності виконавчого комітету Боярської міської
ради від 26.05.2017 року № 0730/460, підписаний міським головою Олександром Зарубіним.
Цей Акт було оприлюднено на
офіційній сторінці Держаудитслужби.
Отже, за підсумками перевірки Північним офісом Держаудитслужби дійсно було
виявлено ряд недоліків організації господарської діяльності
та окремих фінансових порушень на загальну суму 2,4 млн.
грн., допущених виконавчим
комітетом Боярської міської
ради протягом останніх чотирьох років, що підлягали ревізії.
Відповідно до результатів
перевірки, виконавчим комітетом проведено кропітку роботу щодо усунення та виправлення зазначених аудиторами
порушень. Тож нині вже можна повідомити про конкретні
результати.
Так, перевіркою вказано на
недоотримання обов’язкових
внесків пайової участі зі створення та розвитку інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури міста на суму
440 тис. грн. Інформуємо, що
вже у ході перевірки до бюджету Боярської міської ради було
перераховано кошти пайової
участі в сумі 369,2 тис. грн. Із за-

будовниками, які не уклали договори пайової участі та ввели в
експлуатацію об’єкти будівництва (декларації від 14.11.2013
року та 13.03.2014 року), проводиться робота щодо сплати відповідних пайових внесків.
Перевіркою
зафіксовано
також порушення порядку
оформлення договорів оренди
нежитлових приміщень, укладених із Боярською міською
радою попереднього скликання на суму 603,5 тис. грн. Так, з
ПАТ «Ощадбанк» було укладено договір оренди нежитлового приміщення від 04.11.2014
року, що містив занижений
розмір орендної ставки, який
було застосовано без відповідного рішення Боярської
міської ради. Внаслідок цього Північним офісом Держаудитслужби
кваліфіковано,
що міський бюджет недоотримав 555 тис. грн. Виконавчим
комітетом вивчаються можливості щодо усунення подібних
порушень, пов’язаних з орендною платою за попередні роки,
та вживаються заходи для стягнення недоотриманих коштів
за договорами оренди нежитлових приміщень, укладеними
в період з травня 2014 до травня 2015 року. Посадовців, які
допустили названі порушення,
звільнено з займаних посад.
Щодо проведення розрахунків із підрядними організаціями за виконані будівельні роботи протягом 2016
року, аудитори зафіксували
факт завищення обсягів робіт
на суму 507 тис. грн. Проте до
перевірки було залучено додаткові акти виконаних робіт у
червні 2017 року та враховано
той факт, що ряд робіт фізично не можна було виконувати
у зимовий період 2016/2017 р.
Тому було знято попередньо
зафіксовані порушення на загальну суму 488,8 тис. грн.
Актом ревізії також зафіксовано порушення щодо оплати
праці працівникам виконкому,
що призвело до зайвих виплат
на загальну суму 291 тис. грн.

Станом на 01.09.2017 року виконавчим комітетом Боярської
міської ради усунуто порушення щодо зайво перерахованих
коштів за минулі періоди на
загальну суму 170,9 тис. грн.
Встановлені посадові особи, які
допустили дане порушення, понесли матеріальне та дисциплінарне покарання.
Проводиться робота щодо
нарахування та відшкодування
витрат зі сплати комунальних
послуг на суму 33,5 тис. грн.,
спожитих сторонніми організаціями під час оренди нежитлових приміщень за договорами
оренди від 11.08.2004 року та від
05.08.2012 року. Орендарям направлені відповідні листи з вимогою відшкодувати дані грошові кошти.
Аудиторами
зафіксовано
також факт нецільового використання коштів місцевого
бюджету на суму 40 тис. грн. у
2015 році. Для усунення даного
порушення виконавчим комітетом Боярської міської ради
проведено перерозподіл видаткової частини загального фонду
міського бюджету в межах планових асигнувань.
Щодо нестачі матеріальних
цінностей виконавчого комітету Боярської міської ради на
суму 38 тис. грн., то виявлену
недостачу матеріальних цінностей станом на 01.09.2017
року погашено на суму 10 тис.
грн. Решту коштів планується
погасити протягом найближчого періоду.
У підсумку зазначимо, що за
результатами проведеної ревізії Північним офісом Держаудитслужби окремих фінансових
порушень фінансово-господарської діяльності, виконавчим комітетом Боярської міської ради
було не лише виявлено та в цілому усунуто порушення минулих
років, але й створюються належні умови щодо недопущення порушень з питань бюджету та питань фінансово-господарської
діяльності на майбутнє.
Виконавчий комітет
Боярської міської ради

СУБСИДІЯ – ПО-НОВОМУ
Для розрахунку розміру субсидії на опалювальний період
2017-2018 року враховуватимуться доходи громадян за І і ІІ
квартали цього року, а на наступний неопалювальний період – за
III і IV квартали 2017 року.
Про це йдеться на сторінці
Урядового порталу у Facebook.

В уряді зауважили, що таке
рішення було ухвалене у зв’язку
з тим, що соціально несправедливо брати до уваги минулорічні доходи громадянина, оскільки той міг весь минулий рік
працювати і отримувати високу
заробітну плату, а цього року
звільнився і потребує допомоги
в оплаті комунальних послуг.

Крім того, уряд врахував,
що у травні-червні цього року
виникли затримки з перепризначенням субсидій на літній
період, бо фіскальна служба не
змогла вчасно надати інформацію про доходи громадян за
I квартал поточного року.
Особливо помітно це було у
великих містах.

ОФІЦІЙНО
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ПЕРЕДПЛАТІТЬ
УЛЮБЛЕНЕ ВИДАННЯ
Із 7 вересня 2018 року об’єктами поштового зв’язку
ПАТ «Укрпошта» розпочато прийом передплати на періодичні друковані видання України за електронною
версією Каталогу видань України «Преса поштою».
Прийом передплати здійснюється в операційних залах поштамтів, відділеннях поштового
зв’язку, пунктах прийому передплати та безпосередньо листоношами на доставних дільницях.
Передплата проводиться за тарифами, затвердженими наказом Міністерства інфраструктури України.
Передплатна кампанія на 2018 рік на вітчизняні
видання проводиться за передплатними Каталогами у такі терміни:
на видання загальнодержавної сфери розповсюдження – до 16 грудня 2017 року;
на місцеві видання (обласні, міські, районні) –
до 25 грудня 2017 року;
з поточних місяців 2018 року в обласному центрі –
до 15 числа, а в інших населених пунктах – до 10 числа
включно кожного місяця, що передує передплатному.
Нагадуємо, що газета Боярської міської ради «Боярка-інформ» всебічно висвітлює життя рідного міста. Передплатний індекс газети 98573. Залишайтеся з нами.
Запрошуємо вас завітати до поштових відділень
міста або звернутися до листоноші та оформити
передплату на газету «Боярка-інформ» та улюблені
періодичні видання.

ПЕНСІЙНУ РЕФОРМУ УХВАЛИЛИ
НЕ ДОПУСТИТИ
Верховна Рада України ухваКрім того, для 5,6 млн. пенВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ «Про
лила урядовий проект закону сіонерів пенсії в середньому
внесення змін до деяких

5 жовтня в актовій залі Боярської ЗОШ № 5 відбулася спільна нарада представників Києво-Святошинського
РВ ГУ ДСНС України у Київській області з керівниками
та представниками дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх навчальних закладів, закладів культури та
охорони здоров’я Києво-Святошинського району.

Було обговорено питання належного протипожежного стану будівель та приміщень. Начальник групи ЗНС 9-ДПРЗ ГУ ДСНС України
у Київській області Віталій Олійник наголосив
на необхідності відповідного навчання з пожежно-технічного мінімуму та цивільного захисту відповідних категорій осіб.
Провідний інспектор Києво-Святошинського РВ ГУ ДСНС України у Київській області Вадим Діденко порушив питання щодо основних
заходів з пожежної безпеки у школах, садочках,
закладах культури та охорони здоров’я і, зокрема, необхідності утримання в належному стані
електромережі, первинних засобів пожежегасіння, внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання в зимовий період, необхідності обладнання будівель та споруд системами
протипожежного захисту.
Рятувальники також нагадали як діяти у разі
виникнення пожежі. Кожен з керівників отримав певні зауваження та розпорядження щодо
усунення недоліків протипожежного стану. Рятувальники наголосили на безумовному виконанні пунктів припису.

«Про заходи щодо збереження
автомобільних доріг загального
користування», –
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Додатку 4 Програми соціального,
Про внесення змін до до- економічного та культурного
датку 4 рішення сесії Боярської розвитку міста Боярка на 2017
міської ради від 16.02.2017 р. № рік, затвердженої рішенням се26/773 «Про затвердження Про- сії Боярської міської ради від
грами соціального, економічного 16.02.2017 р. № 26/773, а саме:
та культурного розвитку міста
1.1. Замінити:
Боярка на 2017 рік»
• капітальний ремонт дороВідповідно до ст. 26 Закону ги по вул. Кібенка в м. Боярка,
України «Про місцеве самовря- вартість робіт 1 499 500,00 грн.
дування в Україні», п. 1 ст. 19 на капітальний ремонт дороги
Закону України «Про автомо- по вул. Хрещатик у м. Боярка,
більні дороги», Закону України вартість робіт 1 499 500,00 грн.;
«Про дорожній рух», Постано• будівництво вуличного
ви Кабінету Міністрів України освітлення у м. Боярка, вартість
від 27 червня 2007 року № 879 робіт 1 280 000,00 грн. на капіБОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІI СКЛИКАННЯ
позачергова 34 сесія
РІШЕННЯ № 34/1145
від 28 вересня 2017 року м. Боярка

тальний ремонт дороги по вул.
Сахалінській у м. Боярка, вартість робіт 1 280 000,00 грн.;
• залишки коштів на капітальний ремонт доріг (вул. Залізнична, пров. Зелений, вул.
Є. Коновальця, вул. Нова, вул.
Польова, пров. Сахалінський,
вул. С/г Технікум) у розмірі 1
501 620,00 грн. на реконструкцію водопровідної та каналізаційної мережі по вул. Кібенка
довжиною 1100 м в м. Боярка
(I-перший пусковий комплекс),
вартість робіт 1 501 620,00 грн.
1.2. Додаток 4 Програми
соціального, економічного та
культурного розвитку міста Боярка на 2017 рік викласти в наступній редакції:

№ з/п

Адреса об’єкта

Назва заходу

Вартість робіт, тис. грн.

1.

вул. С/г Технікум

капітальний ремонт дороги

1 427,290

2.

вул. Б. Хмельницького

капітальний ремонт дороги

1 488,000

3.

вул. Білогородська

капітальний ремонт дороги

1 300,640

4.

вул. Польова

капітальний ремонт дороги

1 250,560

5.

пров. Зелений

капітальний ремонт дороги

715,980

6.

вул. Нова

капітальний ремонт дороги

707,620

7.

вул. Хрещатик

капітальний ремонт дороги

1 499,500

8.

пров. Сахалінський

капітальний ремонт дороги

536,400

9.

вул. Газова

капітальний ремонт дороги

800,000

10.

вул. Незалежності

капітальний ремонт тротуару

1 499,800

11.

вул. Білогородська

капітальний ремонт тротуару

1 499,300

12.

вул. Б. Хмельницького

капітальний ремонт тротуару

1 498,500

13.

вул. Гоголя

капітальний ремонт тротуару

1 485,000

14.

вул. Отамана Орлика

капітальний ремонт дороги

874,368

15.

вул. Є. Коновальця

капітальний ремонт дороги

208,766

16.

вул. Шкільна

капітальний ремонт дороги

1 202,256

17.

вул. Залізнична

капітальний ремонт дороги

99,171

18.

вул. Дачна

капітальний ремонт дороги

82,669

19.

вул. Сєдова

капітальний ремонт дороги

100,000

20.

вул. Л. Українки

капітальний ремонт дороги

130,000

21.

вул. Волгоградська

капітальний ремонт тротуару

750,000

22.

вул. Сахалінська

капітальний ремонт дороги

1 280,000

23.

вул. Є. Коновальця, 26

капітальний ремонт внутрішньодворового проїзду

210,00

24.

вул. Молодіжна, 78

капітального ремонту будівлі ДНЗ (ясла-садок)
комбінованого типу «Спадкоємець»

2 852,560

25.

вул. Кібенка

реконструкція водопровідної та каналізаційної ме- 1 501,620
режі по вул. Кібенка довжиною 1100 м в м. Боярка
(I-перший пусковий комплекс)

Разом:

3

25 000,00

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови, відповідно до
розподілу обов’язків.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
О. О. ЗАРУБІН

законодавчих актів щодо підвищення пенсій».

Проект закону передбачає,
що з 1 жовтня прожитковий
мінімум для пенсіонерів, які
мають повний страховий стаж,
становитиме 1 452 гривні, а не
1 312, як зараз.
Також передбачається надання гарантій для інвалідів із дитинства, дітей-інвалідів, пенсіонерів,
які не мають повного стажу, і осіб,
які не мають права на пенсію і
отримують зараз 949 грн.
Кількість таких громадян на
сьогодні – близько 1 мільйона осіб. Розмір пенсії для них
збільшиться на 45 % і становитиме 1 373 гривні.
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ
позачергова 34 сесія
РІШЕННЯ № 34/1144
від 28 вересня 2017 року м. Боярка
Про внесення змін до рішення
позачергової 25 сесії Боярської міської ради VII скликання від 17.01.2017
року № 25/767 «Про затвердження
міського бюджету на 2017 рік»
Керуючись пп. 23 п. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним
кодексом України, рішенням Боярської міської ради VII скликання
від 17.01.2017 року № 25/767 «Про
затвердження міського бюджету на
2017 рік», відповідно до рішення
сесії районної ради від 26.09.2017
№347-23-VII «Про внесення змін
до рішення «Про районний бюджет
Києво-Святошинського району на
2017 рік» для забезпечення фінансування першочергових видатків
бюджету, –
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
1. Збільшити дохідну частину
загального фонду міського бюджету по КДК 41035003 за рахунок
субвенції з районного бюджету на
244 500,00 грн.
2. Збільшити видаткову частину
загального фонду міського бюджету
за рахунок субвенції з районного
бюджету на утримання клубного закладу на 244 500,00 грн., а саме:
по ТКВКБМС 4090
по КЕКВ 2111 збільшити асигнування на 200 400,00 грн.
по КЕКВ 2120 збільшити асигнування на 44 100,00 грн.
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
3. Збільшити дохідну частину
спеціального фонду міського бюджету по КДК 41035003 за рахунок
субвенції з районного бюджету на
3 000 000,00 грн.
4. Збільшити видаткову частину
спеціального фонду міського бюджету (бюджету розвитку) за рахунок субвенції з районного бюджету
на 3 000 000,00 грн., а саме:
по ТКВКБМС 7470 КЕКВ
3210 збільшити асигнування на
3 000 000,00 грн. (капітальні трансферти КП «Боярка-Водоканал» на
проектування по будівництву каналізаційних очисних споруд потужністю 20 000 м3/на добу у м. Боярка).
5. Провести перерозподіл видаткової частини спеціального фонду
міського бюджету (бюджету розвитку) – коштів субвенції з районного
бюджету, в межах планових асигнувань, а саме:
по ТКВКБМС 6650 КЕКВ
3210 зменшити асигнування на
221 620,00 грн. (залишки коштів
субвенції, виділених на капітальний
ремонт доріг м. Боярка капітальні
трансферти КП «БГВУЖКГ»;)
по ТКВКБМС 6310 КЕКВ
3210 зменшити асигнування на
1 280 000,00 грн. (кошти субвенції з
районного бюджету на будівництво
вуличного освітлення, капітальні
трансферти КП «БГВУЖКГ»);
по ТКВКБМС 7470 КЕКВ
3210 збільшити асигнування на
1 501 620,00 грн. (капітальні трансферти КП «Боярка-Водоканал» на
реконструкцію водопровідної та каналізаційної мережі по вул. Кібенка
довжиною 1100 м в м. Боярка)
Перенаправити:
• кошти субвенції з районного
бюджету по ТКВКБМС 7470 КЕКВ
3210 в сумі 1 904 146,00 грн., виділені раніше на будівництво станції
прийому та первинної обробки фекальних стоків м. Боярка на рекон-

збільшаться на 692 грн.
Це станеться в результаті осучаснення або перерахунку пенсії
з урахуванням показника середньої зарплати за три останні
роки. Для 600 тисяч пенсіонерів
скасовується 15 % обмеження
виплати пенсій. Для 104 тисяч
жінок, які достроково вийшли
на пенсію в 55 років – скасовується зменшення розміру пенсій.
У реформі також прописано,
що з 2019 року індексація відбуватиметься автоматично. Не
знадобиться приймати окремі рішення уряду або Верховної Ради:
на 50 % від зростання споживчих
цін і на 50 % від зростання середньої зарплати за один календарний рік. А з 2021 року – за три попередніх календарних роки.

струкцію водопровідної мережі по
вул. Вербній у м. Боярка протяжністю 600 м;
• залишки коштів субвенції з
районного бюджету по ТКВКБМС
6650 КЕКВ 3210 в сумі 1 280 000,00
грн., виділені раніше на капітальний
ремонт доріг (перелік доріг, згідно
з листом Боярської міської ради від
21.04.2017 № 02-10/791), на проведення капітального ремонту дороги
по вул. Сахалінській у м. Боярка Києво-Святошинського району Київської області.
Укласти з Києво-Святошинською районною радою угоду про
прийняття коштів районного бюджету у вигляді субвенції до міського бюджету та додаткові угоди щодо
змін в призначенні коштів субвенції.
6. Провести перерозподіл видаткової частини спеціального
фонду міського бюджету (бюджету
розвитку) в межах планових асигнувань, а саме:
по ТКВКБМС 8600 КЕКВ
2281 зменшити асигнування на
150 000,00 грн. (виконання топографо-геодезичних робіт);
по ТКВКБМС 7310 КЕКВ
2281 збільшити асигнування на
150 000,00 грн. (виготовлення проектів землеустрою);
по ТКВКБМС 8800 КЕКВ 3220
зменшити асигнування на 669 503,00
грн. (співфінансування КОДА капітального ремонту з впровадженням
технологій для зниження тепловтрат
будівлі «Дошкільний навчальний
заклад (ясла-садок) «Казка» в місті
Боярка Києво-Святошинського району Київської області);
по ТКВКБМС 6310 КЕКВ 3210
збільшити асигнування на 30 183,00
грн. (капітальні видатки КП «БОК»
на проектні роботи з реконструкції
котельні);
по ТКВКБМС 6060 КЕКВ 3210
збільшити асигнування на 250 000,00
грн. (капітальні трансферти КП
«БГВУЖКГ» на капітальний ремонт
приміщення за адресою: вул. Кібенка,74 у м. Боярка)
по ТКВКБМС 7470 КЕКВ
3210 збільшити асигнування на
200 000,00 грн. (капітальні видатки
КП«Боярка-Водоканал» на виконання робіт з проколів під дорожнім покриттям по вул. Тарасівській)
по ТКВКБМС 7470
КЕКВ
3210 збільшити асигнування на
189 320,00грн. (капітальні видатки
КП «Боярка-Водоканал» на реконструкцію водопровідної мережі по
вул. Вербній у м. Боярка протяжністю 600 м (співфінансування);
по ТКВКБМС 7470 КЕКВ 3210
збільшити асигнування на 136 000,00
грн. (капітальні видатки КП «Боярка-Водоканал» на виготовлення проектно-кошторисної документації на
будівництво станції очистки води);
по ТКВКБМС 6052 КЕКВ
3210 зменшити асигнування на
136 000,00 грн. (капітальні видатки
КП «Боярка-Водоканал» на капітальний ремонт приточно-витяжної вентиляції КНС2)
Перенаправити:
• кошти, виділені раніше КП
«Боярка-Водоканал» на проектні
роботи з реконструкції каналізаційних очисних споруд по ТКВКБМС
7470 КЕКВ 3210 в сумі 250 000,00
грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво станції очистки води.
7. Внести відповідні зміни до додатків 1, 3, 6, 7 «Рішення про затвердження міського бюджету на 2017 рік».
8. Контроль за виконанням даного
рішення покласти на першого заступника міського голови Шульгу В. В.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
О. О. ЗАРУБІН
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ОГЛЯНУЛИ МІСТО З СІДЛА ВЕЛОСИПЕДА ТЕРИТОРІЯ ВІДПОЧИНКУ
І ТВОРЧОСТІ

Святкування Дня міста почалося другим міжнародним велопробігом, у якому взяли участь представники закордонних делегацій з
міст-побратимів Пулави (Польща)
та Несвіж (Білорусія). Організатор
заходу – ГО «ВелоБоярка».

Цьогорічний велопробіг виявився більш масовим за попередній. Учасники стартували з парку ім. Шевченка. Довжелезною
святковою колоною велопробіг
прокотився вулицями міста.
Гості Боярки змогли насолодитися мальовничими краєвидами

нашого рідного міста та оцінити
позитивні зміни, які відбулись
впродовж останніх років.
А боярчани ще раз переконались у перевагах пересування
містом на двоколісних конях: ні
тобі витрат на пальне, ні вихлопних газів.

ГОСТІ ВШАНУВАЛИ УКРАЇНСЬКИХ ГЕРОЇВ

Впродовж усього дня простір» від ГО «Боярське
у святковому містечку, на Мистецьке Братство».
яке перетворився парк ім.
До святкування дня наТ. Шевченка, працювали родження рідного міста акфотозона, атракціони для тивно долучилися й інші гродітей та намети з різнома- мадські організації. Зокрема,
нітними смаколиками, май- ГО «Боярський простір» простер-класи від народних вів та підготував фестиваль
майстрів ЦТМ «Оберіг» та «FamilyФест», святкову прогХудожньої студії академіч- раму, працювали активісти ГО
ного рисунку, живопису «БМО учасників бойових дій»,
та композиції під керівни- ветеранів АТО та волонтерів
цтвом Олексія Саржинсько- «Боярка-АТО» спільно з війго. Діяли фудкорт, ярмарок ськово-обліковим бюро виконта локація «Мистецький кому Боярської міської ради.

Під час святкування Дня міста Боярку відвідали 10 гостей з міст-побратимів. Польську делегацію
очолював віце-президент м. Пулави Тадеуш Коцонь, білоруську – з міста Несвіж – заступник директора
ВАТ «Лань-Несвіж» Сергій Семашко.
Під час триденного перебування в Боярці наші закордонні друзі вшанували боярчан, які загинули за Україну та
не повернулися до рідних домівок з воєн, і поклали квіти до пам’ятника Героям Небесної Сотні в парку Перемоги.
До програми перебування в Україні увійшли відвідини Боярського краєзнавчого музею, Боярської
гімназії, заводу «Вентс», а також екскурсія Києвом.

НАЙДОРОЖЧИЙ ДАРУНОК – ТАЛАНТ І ЛЮБОВ
У святковій денній концертній програмі взяли участь кращі
дитячі колективи й виконавці
міста та запрошені артисти.

зразковий колектив дитячого
танцю «Перлинка» Боярської
міської школи мистецтв, народної студії бального танцю
«Ритми», ансамблю народної
Зокрема, своєю творчістю студії естрадно-народного спіта талантами глядачів радува- ву «Перлина», вокальної стули вихованці Києво-Свято- дії «Діамант» та Боярського
шинського районного центру будинку культури: народний
творчості молоді «Оберіг», аматорський хор «Надія», театхореографічного
колективу ральна студія «Аметист», хоре«Шанталь», вокальної студії ографічна студія «Голден денс»,
«Мрія» Боярської ЗОШ № 1, вокально-естрадна студія «Зо-

репад» та її керівник Наталія ко та голови ГО «Боярське
Горенко і, звісно ж, спеціально Мистецьке Братство» поетеси
запрошений на свято гість – Тетяни Зубкової.
капела бандуристів КиївськоЗапам’ятався і яскравий конго національного університету феранс юних ведучих Дарини
культури і мистецтв.
Кочкової та Назара Антипова.
Приємним доповненням
На знак подяки за участь
концерту стали виступи со- у святковій концертній пролістів Софії Кайданової, Еве- грамі усі артисти та колективи
ліни Ситник, Галини Солод- були нагороджені подяками
кої, Тетяни Зузанської, Юлії міського голови Олександра
Вишнякової та заслужено- Зарубіна.
го артиста України Олексія
Ближче до вечора кількість
Шпортька.
глядачів збільшувалася. Адже
Подарунком для глядачів у вечірній програмі на них
став дебют нових пісень від чекала зустріч з рок-гуртами
боярського вокального гурту «Фрайда», «Fall system» та
«ТріоРіо» у складі Людмили «Брати Гадюкіни».
Яковенко, Оксани Нурищен-
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ЛИЦАРІ БОРОЛИСЬ ЗА БОЯРСЬКИЙ ГРААЛЬ ПОВАГА, ВДЯЧНІСТЬ

У рамках святкування Дня
міста вперше в історії Боярки
відбувся лицарський турнір за
Кубок міського голови, в якому
взяли участь представники семи
клубів історичного фехтування з
різних міст України.
Зокрема,
військово-історичний клуб «Золота шпора»
(Житомир, Київ і Тернопіль),
АІФР «Тангар» (Одеса), КІР
«Орден
Святого
Миколая»
(Ужгород, Мукачево, Чинадієво), КІФ «Аркона» (Вінниця),
Київський фехтувальний клуб,
ВІД «Чорна Галич» (Київ, Мукачево, Львів) та житель міста
Боярка Іван Гранков, представник команди «Айрон Хельм».
Одна з організаторів Ірина
Письменна розповіла, що турнір
проведено Боярською міською
радою спільно з ВІК «Золота
шпора». Загалом приїхало майже 50 учасників з різних міст
України. Серед них 35 бійців, із
яких 5 – бойові дівчата.
«Від імені клубу «Золота

Шпора» я висловлюю щиру
вдячність Боярській міській
раді за можливість провести
подібний захід у Боярці. Окрема подяка Тетяні Кочковій та
Віктору Камінському за цінну
допомогу в організації турніру.
Ми раді бачити таку кількість
учасників на Дні міста. Дякуємо також представникам усіх
клубів, хто зміг відвідати наш
захід та вітаємо переможців і
призерів, які у чесних поєдинках вибороли свою перемогу.
Це не останній наш турнір у
місті Боярка. В майбутньому
планується проведення, як мінімум, двох подібних заходів
на рік», – повідомила Ірина
Письменна.
24-річний Олександр Стасюк з житомирського відділення клубу «Золота шпора»
розповів, що історичним фехтуванням він займається 7 років. Подібні турніри, на його
думку, схожі на дружні матчі. Тому в турнірі взяли участь
багато молодих бійців, яким

потрібен досвід подібних змагань. В історичному фехтуванні
є окремі дівчачі номінації. Але
коли вони б’ються з чоловіками,
то жодних послаблень для них
нема. «Це бої в повну силу, дівчата в нас дуже потужні: вибороли І місце в світі. За останні
роки до нашого руху долучається багато дівчат, чимало з них
мають дуже вагомі результати», –
говорить Олександр Стасюк.
Лицарский турнір проходив
у кількох номінаціях. Відбулись
одиночні поєдинки «Щит-меч»,
масові бугурти, поєдинки «2х2»
та вже пізно ввечері видовищний професійний бій.
Переможцями турніру «Щитмеч», який зібрав найбільшу
кількість учасників, стали:
I місце – Сергій Жмурко,
Київський фехтувальний клуб.
До речі, це була його перша перемога в подібному турнірі.
II місце – Антон Глив’яс, ВІД
«Чорна Галич», м. Мукачево.
III місце – Максим Обрізан,
КІФ «Аркона», м. Вінниця.
У номінації «2х2» було нагороджено переможців тільки за
I та II місця. В боях за III місце
всі команди визнано рівними за
силою. I та ІІ місця відповідно
посіли команди «Чорна Галич»
та «Золота шпора».
Професійний
поєдинок
відбувся за участі Андрія Андрусика («Золота шпора», м.
Тернопіль) та Івана Гранкова
(команда «Айрон Хельм», м.
Боярка). Переміг Андрій, але
фаворитом боярчан залишився
Іван Гранков.

ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИЙ ПРОБІГ ПАМ’ЯТІ ГЕРОЯ

24 вересня на території міського стадіону, що в парку ім. Шевченка, відбувся
легкоатлетичний пробіг пам’яті Станіслава
Дерев’янка, боярчанина, учасника Революції Гідності та бойових дій у зоні АТО, добровольця, кавалера ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, випускника Боярської
ЗОШ № 3, який загинув на Сході України.
Організатори — виконавчий
комітет Боярської міської ради

«Актив» Ольга Коломєйцева.
Незважаючи на холодну погоду, у легкоатлетичному пробігу взяло участь майже 200 боярчан та гостей міста. Залежно від
вікової групи (4–6, 7–8, 9–11,
12–13, 14–15 років та 16+), легкоатлети змагалися на дистанціях 80 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1000 м
та 3000 м. Причому дистанція в
3000 м проходила вулицями Боярки. Відбувся також сімейний
забіг на дистанцію 400 м, у якому
взяли участь родини, які ведуть
здоровий спосіб життя.
Переможці (окремо дівчата
та хлопці) визначалися в кожта КЗ ДЮСШ м. Боярка. Спон- ній віковій групі. Серед нагосори — СК «Олімп», Благодій- род — медалі, грамоти та цінні
ний фонд Костянтина Іванченка подарунки (абонемент на заняття спортом у залах мережі СК
«Сварог» та ГО «Почни з себе».
Перед стартом легкоатлетич- «Олімп» та сертифікати учасниного пробігу всі спортсмени взяли ка в родинних змаганнях). Оргаучасть у веселій тренувальній ру- нізатори подбали про подарунок
ханці, яку провела президент феде- для всіх дітей — учасників леграції черлідінгу Києво-Святошин- коатлетичного пробігу — безського району, суддя міжнародної коштовний солодкий стіл та гакатегорії, тренер чер-команди рячий чай зі смаколиками.

НА СЦЕНІ МІСТА – ЛЕГЕНДА РОК-МУЗИКИ
Подарунком землякам від
міської влади стало феєричне завершення вечірнього концерту.
Адже саме в фінальному блоці
на сцену вийшли справжні зірки – рок-гурт «Брати Гадюкіни».
Як з’ясувалося, у них в Боярці є
чимало фанатів.
Емоції глядачів зашкалювали. Професійні звук та світло
додавали драйву. А наближення до легенд вітчизняного року
дарувало неповторні відчуття.
Саме з таких художніх мазків склалося полотно цьогорічного Дня міста, коли кожен боярчанин відчув себе важливою
частинкою малої батьківщини.
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Відзначення кращих жителів
міста та вручення подяк і грамот
відбулось під час урочистої частини.
Боярчан привітали перший заступник голови Київської обласної
ради Володимир Майбоженко, заступник голови – керівник апарату
Київської обласної державної адміністрації В’ячеслав Кучер, голова
Києво-Святошинської РДА Мирослава Смірнова та голова Києво-

Святошинської райради Вадим Гедульянов. З нагоди Дня міста гості
вручили подяки та подарунки найдостойнішим боярчанам.
Міський голова Олександр Зарубін відзначив переможців в номінації «Людина року».
Крім того, кожен гість та учасник свята отримав на згадку подарунок: фотоальбом «Боярка. Події.
Факти. Люди». А закордонні делегації – ще й по святковому короваю.

Переможці у щорічному конкурсі
«Людина року міста Боярка»:
«Громадська діяльність» — Коцар Ігор Володимирович. Член
транспортної комісії з пасажирського перевезення в місті Боярка
при виконавчому комітеті Боярської міської ради. Член конкурсної
комісії з вибору переможця конкурсу на впровадження в м. Боярка інструментів Е-демократії. Член Експертної ради за програмою
«Бюджет участі в місті Боярка». Голова правління громадської організації «Контактер». Працював координатором в акції «Зробимо
Україну чистою». Переможець програми «Бюджет участі в місті Боярка» з проектом «Тенісний стіл — у кожен двір».
«Волонтерство» — Плеханов В’ячеслав Володимирович. У
2014 — 2015 служив у лавах 11 добровольчого батальйону «Київська Русь», брав участь у бойових діях у Донецькій та Луганській
областях. Після демобілізації бере активну участь у волонтерських
поїздках у зону проведення АТО.
«Охорона здоров’я» — Григоренко Зоя Станіславівна. Старша
медична сестра ЛОР відділення в Київській обласній дитячій лікарні, загальний медичний стаж роботи — 37 років. Неодноразово нагороджувалася грамотами Департаменту охорони здоров’я, у
2012 році нагороджена Почесною грамотою МОЗ України до Дня
медичного працівника.
«Освіта» — Матвеєва Ганна Трохимівна. Вчитель-логопед у Боярському НВК «Колегіум-ЗОШ I–III ст. № 3» з 50-ти річним стажем.
Учитель-методист, нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти».
«Культура й мистецтво» — Компаніченко Тарас Вікторович. Заслужений артист України, лідер гурту «Хорея козацька».
«Література» — Саєнко Сергій Миколайович. Автор роману
«Ловець вітру» й оповідання «Доказ». Лауреат І ступеня в номінації
«Проза» та переможець у номінації «Поезія. Власний стиль» Боярського міського фестивалю ім. В. Самійленка. Переможець у номінації «Приз симпатій журі» ІІІ Всеукраїнського конкурсу-фестивалю «Крилате сузір’я» (м. Харків).
«Фізична культура і спорт» — Ващенко Костянтин Олегович.
Кандидат у майстри спорту. Засновник «Боярської дитячої школи вільної боротьби». Золотий призер Кубку України з вільної боротьби серед ветеранів. Його вихованці неодноразові призери та
переможці змагань районного, обласного та всеукраїнського рівня.
«Житлово-комунальне господарство та побутове обслуговування населення» — Ковтун Павло Володимирович. Начальник аварійно-ремонтної дільниці комунального підприємства «Боярське
головне виробниче управління житлово-комунального господарства» з 2009 року. Неодноразово був нагороджений грамотами та
подяками з нагоди професійного свята.
«Оборона. Правопорядок. Захист» — Перфілов Олексій Львович. Майор поліції, заступник начальника Києво-Святошинського
відділу поліції Головного Управління поліції в Київській області.
Неодноразово нагороджений грамотами за сумлінну службу, а також
за налагоджену робочу співпрацю та взаємодію з Києво-Святошинською районною радою та державною адміністрацією, Боярською
міською радою, селищними, сільськими радами та громадськістю
району, громадськими формуваннями на території обслуговування
та прилеглими територіями, що дало змогу встановити камери відеоспостереження в найбільш криміногенних місцях.
«Милосердя» — Галицький Андрій Володимирович. Учень 6-А
класу Боярської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2. Бере активну участь у громадській та суспільно-корисній роботі, займається пошуком домівок
та господарів для бездомних чотирилапих братів наших менших.
«Юний талант» — команда КВН «Вітаміни». Команда КВН Боярського НВК «Колегіум-ЗОШ I–III ст. № 3», яка представляє
Боярку вже понад 21 рік на змаганнях та конкурсах. Багаторазові
переможці конкурсів та змагань районного, обласного та всеукраїнського рівнів, у тому числі переможці Всеукраїнського конкурсу
КВН ЮІР у 2017 році (м. Одеса).
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ЦІКАВО

СТВОРЕНО СПІЛКУ ДІТЕЙ-ВОЛОНТЕРІВ

27 вересня в Боярській міській бібліотеці для дітей стартував
перший в Україні учнівський проект під робочою назвою «Боярка –
Красногорівка».
Його мета – адресно допомагати дітям зони обстрілу,
підтримувати їх морально, допомагати з підручниками та
канцелярським приладдям, обмінюватися інформацією тощо.
Автори проекту – завідувач
Боярською міською бібліотекою для дітей Людмила Заєць
та волонтер Юлія Апостолова.
Рушійною силою стали учні
6-А класу Боярського колегіуму (класний керівник – Антоніна Юхименко). Саме вони
27 вересня провели установчі
збори та створили дитячу спілку волонтерів. Діти заслухали
кандидатів на посаду керівника спілки та визначилися зі
складом оргкомітету (секретар,
прес-служба, відповідальний
за прийом нових членів тощо).
До речі, серед претендентів на
роль керівника дитячої волонтерської спілки – Маша Філоненко, переселенка з Луганська.
Цікаво, що дитяча волонтерська спілка «Боярка – Крас-

ногорівка» базуватиметься у
бібліотеці для дітей, що по вул.
Молодіжній. А Красногорівська ЗОШ № 5 теж знаходиться
по вул. Молодіжній.
До складу дитячої організації входитимуть виключно учні
боярських шкіл. Спілка працюватиме самостійно і дорослі не
матимуть до її роботи жодного
відношення (на перших порах –
лише виключно як помічники).
Діти-боярчани допомагатимуть
своїм ровесникам із Красногорівської ЗОШ № 5. До речі, це
єдина школа, яка з цього року
працює безпосередньо в зоні
регулярних обстрілів. Її відновлення відбулось силами вчите-

лів школи та дорослих волонтерів з усієї України. Навчаються
80 учнів з Красногорівки.
Формування
керівництва
організації ще не завершено,
але спілка вже працює. Найкращим доказом цього є те, що того
дня діти принесли з собою величезну кількість українських
книжок, які збирали впродовж
вересня у школі, та кілька великих мішків м’яких іграшок. Їх
розсортують та запакують і вже
наприкінці тижня ця дитяча
підтримка вирушить за місцем
свого призначення. Гуманітарний вантаж дитячої волонтерської спілки буде доставлено до
Красногорівки «Укрпоштою».
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ДУМА ПРО ВЧИТЕЛІВ

Саме
так
називається
документальний фільм про
боярських вчителів – поетадисидента Івана Юхимовича
Коваленка та його дружину
Ірину Павлівну Коваленко, презентація якого відбулася 28 вересня в Боярській гімназії. Режисер стрічки – Богдан Гнатюк,
оператор – Олександр Скудар.
Показ було приурочено до Дня
вчителя. Організатор заходу –
Володимир Вітюк.

Робота над фільмом затягнулася майже на 10 років. Фільм
було створено за підтримки виконавчого комітету Боярської
міської ради, Києво-Святошинської РДА, членів групи в
Facebook «Боярське земляцтво»,
небайдужих боярчан.
Нагадаємо, що вперше боярчани мали змогу побачити
фільм про своїх земляків ще в
квітні в Боярському будинку
культури. Але цього разу у презентації взяв участь автор стрічки – режисер Богдан Гнатюк.
Фільм «Дума про вчителів» –
це приклад фахової документалістики найвищого ґатунку,
якою завжди славилася Україна.
Оригінальний авторський задум поєднав в одному творінні і
розповіді сучасників подружжя,
і вірші Івана Коваленка, і пісні
на його слова, і ясні очі дітей
на уроці літератури, і неперевершену кобзу Тараса Компаніченка, і мальовничі краєвиди
рідної Боярки.

У фільмі немає жодного слова закадрового тексту – лише
свідчення очевидців, живі слова людей, які знали вчителів
Коваленків. Це надає глядачеві можливість самому робити
висновки, всім серцем відчути
подвиг
учителів-подвижників, яким судилося жити в
часи «лихі та грізні». Неперевершена операторська робота
Олександра Скудара зробила
стрічку по-справжньому художньою. Лише романтик у
душі, який щиро любить Боярку, міг так зворушливо показати наше рідне місто.
Після перегляду фільму
перед присутніми виступили
директор Боярської ЗОШ № 1
Катерина Мелашенко, автор
ідеї фільму та продюсер, відомий хірург Володимир Вітюк,
настоятель
Свято-Покровської парафії УАПЦ м. Боярка митрофорний протоієрей
Димитрій Присяжний, заслужений артист України, кобзар, бандурист і лірник, лідер
гурту «Хорея Козацька» Тарас Компаніченко, директор
Боярської гімназії Світлана
Сушко, донька подружжя Коваленків, публіцист і громадський діяч Марія Кириленко
та інші.
Особливо пророчо звучать
цієї осені рядки поета Івана Коваленка, який далекої осінньої
днини сумнівався, чи не даремно прожив своє життя і сам собі
відповідав:

Та це не так! Я все, що міг,
Зробив в часи лихі і грізні,
І ці рядки, як квіти пізні,
Я від лихих людей беріг.
І вірив в те, що прийде час.
І хтось колись згадає нас.
Час прийшов! Ми вас згадуємо! Ми ніколи не забудемо тих, хто
своїм життям творив історію Боярки і України!

Досудова доповідь – справедливе рішення суду
Що таке досудова доповідь?
Законодавчі умови для реалізації досудової пробації, повноважень персоналу органів пробації
визначені Законом «Про апробацію» та Кримінальним процесуальним кодексом України.
Законодавцем визначено, що
досудова доповідь – це формалізована інформація, що характеризує обвинуваченого, з метою
прийняття судом рішення про
міру його відповідальності.
Для чого потрібна досудова
доповідь?
Досудова доповідь потрібна суду для того, щоб суддя мав
можливість винести справедливий вирок, отримавши інформацію не лише про неправомірний вчинок, але й додаткову
інформацію про особу, яка підозрюється у його вчиненні,
дізнатися про обставини її життя, які могли стати причиною
злочину, а також про заходи, які
пропонує орган пробації для
усунення таких обставин.
Досудова доповідь приймається судом до уваги. Важливо
звернути увагу, що досудова
доповідь не може використовуватися у кримінальному про-

вадженні як доказ винуватості
(або невинуватості) обвинуваченого у вчиненні злочину.
Як відбувається підготовка
досудової доповіді?
Якщо людину звинувачено
у вчиненні злочину невеликої
або середньої тяжкості, або
тяжкого злочину, за який нижня межа санкції не перевищує
п'ять років позбавлення волі,
суд постановляє ухвалу, якою
доручає працівнику пробації
скласти досудову доповідь.
Працівник пробації має
зібрати інформацію про обвинуваченого та відобразити
її у досудовій доповіді, яку він
зобов’язаний подати до суду у
встановлений ухвалою строк.
Працівник пробації є незалежною, неупередженою особою, яка надає суду необхідну інформацію про обвинуваченого.
Для цього він за допомогою
спеціальної методики проводить дослідження соціального
оточення обвинуваченого, його
психологічної характеристики,
аби з’ясувати обставини, що
могли створити умови для вчинення злочину (так звані фактори ризику). Представник органу

пробації з’ясовує кримінальну
історію особи, його сімейний
стан та відносини у сім'ї, житлові умови, дані про роботу, фінансове положення, спосіб проведення вільного часу, наявність
алкогольної або наркотичної
залежності, дані про фізичне та
психічне здоров’я.
Не пізніше дня, наступного за
днем отримання ухвали суду, обвинуваченому надсилається або
вручається особисто на підготовчому судовому засіданні виклик
до органу пробації для проведення бесіди. Про кожну наступну
зустріч представник персоналу
органу пробації вручає (надсилає) обвинуваченому окремий
виклик до органу пробації.
Під час зустрічей працівник
пробації буде ставити питання
обвинуваченому про його особисте життя, поведінку, роботу
(навчання), стосунки з близькими, друзями та іншими людьми, матеріальне становище та
про ставлення до певних життєвих подій і обставин.
Від активної участі обвинуваченого у підготовці досудової
доповіді та від достовірності інформації, що буде ним надана,

залежить висновок працівника
пробації щодо перспективи позитивних змін.
Для підготовки досудової
доповіді працівник пробації
має право спілкуватися з найближчим оточенням обвинуваченого: рідні, друзі, колеги,
інші особи, які знайомі з ним, а
також отримувати інформацію
з інших джерел: матеріалів кримінального провадження, місця
роботи або навчання, проживання тощо.
Інформація, що буде надана
для підготовки досудової доповіді, захищається законом. З
нею може ознайомитися лише
обмежене коло осіб: працівник
пробації, суддя, прокурор, захисник та потерпілий.
Які права має обвинувачений щодо складання досудової
доповіді та як їх ефективно реалізовувати?
• отримувати роз'яснення
щодо порядку підготовки та використання досудової доповіді;
• відмовлятися від участі у
підготовці досудової доповіді;
• брати участь у підготовці
досудової доповіді, надавати
працівнику пробації інформа-

цію, необхідну для підготовки
такої доповіді;
• заявляти відвід працівнику
пробації, який складає досудову доповідь;
• подавати свої зауваження
та уточнення;
• ознайомлюватися з текстом
досудової доповіді.
Деяка статистика
За 8 місяців 2017 року органами пробації на виконання
відповідних ухвал суду підготовлено 10,7 тис. доповідей.
На підставі проведеної оцінки
ризиків вчинення повторного
кримінального правопорушення, яка проводиться за новим
інструментом оцінки, щодо
7846 обвинувачених (73% підготовлених досудових доповідей)
уповноваженими органами з
питань пробації зроблено висновок про можливість виправлення правопорушника без позбавлення або обмеження волі.
Києво-Святошинський районний
відділ з питань пробації
Центрального міжрегіонального
управління з питань виконання
кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції

СПОРТ
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ЮНИХ ДЗЮДОЇСТІВ ПРИВІТАЛИ

27 вересня цілком заслужені
вітання приймали вихованці секції дзюдо, яка працює на базі Боярської ЗОШ № 5.
Того дня відбулося нагородження тренера з дзюдо

Різке похолодання не дозволило взяти участь у змаганнях всім охочим. На відміну від
попереднього, основні велобаталії цього року розгортались
у вікових категоріях 6-8 років.
Враховуючи минулорічні побажання, організатори змінили
трасу для вікової категорії 4-6
років, ускладнивши її не лише
відстанню, а й природними перешкодами у вигляді пеньків,
крутих поворотів, піску та осіннього листя. Щоправда, трохи
перестаралися: маленькі колесики самокатів не змогли подолати цих ускладнень, тому учасники на самокатах змагалися
на завбачливо підготовленій
організаторами запасній, більш
простій трасі.
На всіх учасників чекав сюрприз, який готувався ще з минулої
велогонки. Тоді на змаганнях за-

ЗРОБИТИ КРОК У ПОЛУМ’Я

Подяки міського голови та
Романа Маціпури та його вихованців Анастасії Федорчук подарунки юним борцям вруі Сергія Новака. Адже на чем- чили заступник міського голопіонаті Київської області з бо- ви Тетяна Кочкова та заступник
ротьби дзюдо, який відбувся 23 директора Боярської ДЮСШ
вересня в м. Васильків, вони Вадим Мачуговський.
зайняли 1 та 3 місце.

Дитячі велоперегони –
Справа серйозна і цікава

1 жовтня в парку ім. Т. Шевченка відбулися щорічні осінні дитячі
велоперегони, в яких взяли участь
103 юні велосипедисти віком від 2
до 15 років. Організатори цих вже
традиційних змагань – Боярський
туристичний клуб «Іскра» в особі Юлії
Апостолової та Олександра Косяченка та Боярська міська рада. У міському бюджеті було передбачено кошти
на проведення весняної та осінньої
велогонок.
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працював фотопроект «Посміш- ників змагань), компанія «Морки дитячої велогонки», який вті- шинська» (мінеральна вода для
лився у величезному яскравому всіх учасників змагань), органіфотопанно, що зайняло почесне зація «Family Park», торгова мармісце перед суддівськими намета- ка «ГАММА» (фарби та пластими неподалік від чемпіонського лін у подарункових наборах),
п’єдесталу. А проміжним завер- компанія «МАКСИМУМ-НЕТ»
шенням цього проекту стала на- (солодка вата для всіх присутдана батькам можливість власно- ніх) та організації «Velo Online»,
ручно зробити підписи під фото «ВелоБоярка».
своєї дитини – маленького учасВідбулися осінні Дитячі Велоника весняної велогонки.
перегони – 2017 завдяки дружній
Атмосфера боярської дитячої команді однодумців, яким щиро
велогонки унікальна і дивовиж- дякують організатори. Реєстрацію
на тим, що створена не тільки ко- учасників проводили В’ячеслав
мандою організаторів, а й учас- Сенчук, Наталка Поліщук, Ольга
никами і вболівальниками! Ось Кириленко та Людмила Пашкова.
лише один приклад: якщо дити- Один із невтомних суддів змагань
на не має власного транспорт- – Володимир Пашков, а креативного засобу, завжди знаходяться ний і веселий творець святкового
інші батьки-вболівальники, які настрою – ведучий Олександр
охоче дозволяють скористатись Грабовенко. Нагороджували певелосипедом своєї дитини. Тому реможців: Тетяна Король, Олекретельно дібрані організаторами сій Король, Ольга Красота, Валеподарунки для різних вікових ка- рій Сайдов, Гліб Луцький, Маруся
тегорій та статі дитини вручали- Луцька та Ольга Васкевич. Розся абсолютно всім учасникам. А робник всієї друкованої продукції,
от медалі – за призові місця. Та яку використовує БТК «ІСКРА»,
найголовніше, що саме тут діти а за сумісництвом ще й фотограф
отримують колосальний заряд фотогонки – Ренат Насрідінов. І
потужної позитивної енергії та звичайно, особлива подяка мавеличезну кількість незабутніх леньким помічникам, без чиєї допомоги велогонка також могла і не
вражень та емоцій!
Спонсорами свята стали відбутись: Максиму Грабовенку,
Боярська міська рада, концерн Івану Пашкову та Діані Хлапцевій.
«Лантманнен Акса» (кукурудзяні пластівці «Start» для всіх учасРадіслав Кокодзей

3 жовтня міський голова
Олександр Зарубін особисто нагородив учня 10 класу Боярської
ЗОШ № 1 Олексія Храпачевського, який 19 вересня виніс людину
із палаючого будинку.
На зустріч із міським головою Олексій прийшов разом з
директором своєї школи Катериною Мелашенко. На прохання розповісти, як все було, юнак
помітно ніяковів і намагався не
акцентувати увагу на власній
персоні: «Того дня я повертався
зі школи. І побачив в одному з
будинків пожежу. Всі знали, що
там живе паралізована бабуся.
Але хвіртка була зачинена. Тоді
ми з моїм сусідом і моєю першою вчителькою, яка теж була
там, перелізли через паркан,
вибили вікно. І дістали бабусю з
палаючого будинку. Ну от і все».
До розмови долучилася Катерина Мелашенко: «Ми навіть
і не дізналися б про це, але зателефонувала перша вчителька
Олексія, яка працювала у нас, а
зараз знаходиться в декретній
відпустці, і розповіла про вчи-

нок свого колишнього учня».
Дякуючи Олексію, міський
голова Олександр Зарубін зауважив, що далеко не кожна людина здатна на героїчний вчинок. «Я дякую вам за сміливість,
небайдуже й чуйне ставлення
до людей, які вас оточують. Хотілося б, щоб кожен із нас був
таким, як ви. Щоб кожна людина в своєму житті здійснила
хоча б один бодай не героїчний,
а просто добрий порядний вчинок, який допоможе тим, хто
опинився в скрутному становищі». Принагідно міський голова подякував директору школи
Катерині Мелашенко за виховання таких учнів як Олексій
Храпачевський.
Після того, як ми залишили
кабінет міського голови, Катерина Миколаївна ще довго розказувала про те, який гарний та
здібний учень Олексій Храпачевський. І що далеко не кожен
здатний зробити крок у полум’я,
щоб врятувати іншу людину,
ризикуючи при цьому власним
життям.
Радіслав Кокодзей

РЯТУВАЛЬНИКИ ІНФОРМУЮТЬ

УРОК З БЕЗПЕКИ
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
Рятувальники 51 ДПРП
м. Боярка 5 жовтня провели громадську акцію «Запобігти! Врятувати! Допомогти» для учнів та
працівників Тарасівської ЗОШ.
Захід відбувався у вигляді практичного відпрацювання дій у випадку пожежі. Згідно із задумом,
в одному із навчальних приміщень виникла пожежа.
За сигналом «Тривога» викладачі та учні відповідно до
плану евакуації звільнили приміщення та перемістилися у
безпечне місце.
Захід став для присутніх цікавим наглядним уроком, на
якому вони ознайомилися із діяльністю пожежно-рятувальної
служби і зрозуміли, якими важливими є правила безпеки життєдіяльності та заходи безпеки у
повсякденному житті.
Дітям продемонстрували по-

жежно-рятувальне
обладнання,
що є на озброєнні у місцевих вогнеборців, розповіли про випадки
пожеж та причини їх виникнення.
Також діти дізналися, як
правильно діяти у разі виявлення
вибухонебезпечних
або схожих на них підозрілих
предметів, щоб не трапилося
непоправне. В ігровій формі
рятувальники нагадали підростаючому поколінню, як
правильно викликати Службу
порятунку, якщо сталося займання, наприклад, у квартирі.
Також розповіли, як евакуюватися із задимленого приміщення, якщо ти вдома один.
Зустріч справила велике враження на усіх присутніх.
Києво-Святошинський
РВ ГУ ДСНС України у
Київській області

Калейдоскоп
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Гороскоп
Овен
Проявіть увагу до своїх половинок. Романтична
прогулянка або невеликий подарунок, безсумнівно, сподобаються всім. Ви розумні і обдаровані. Не
бійтеся це показати. Роботодавці оцінять це, тому
не звертайте уваги на колег-заздрісників. Вам на користь піде подорож, сплануйте собі щось підходяще.
Телець
Настане стабільний період та відповідний час,
щоб вирішити давню проблему. Не приймайте поспішних рішень, зважте всі за і проти. Удача сприяє
підготовленим. Не будьте егоїстичними, подумайте
про партнерів та друзів, організуйте якусь вечірку.
Уникайте перевтоми.

3 жовтня у Будинку культури відбулося святкове засідання клубу «Патефон», на яке
були запрошені усі без винятку
боярчани, чий вік вважається
поважним!
Перше після літнього відпочинку засідання відбулось до
Міжнародного дня людей похилого віку. Свято традиційно організоване Боярською міською
радою та міським будинком
культури. Долучилась також
громадська організація «Боярське Мистецьке Братство».
Зустріч видалася надзвичайно теплою, душевною і
цікавою! Для кожного знайшлося щире привітне слово
й оригінальний подарунок як
вдячність людям, чиїми руками і самовідданою працею
наше рідне місто побудоване.
Вже традиційно україн-

ськими піснями вельмишановне зібрання привітали вихованки вокальної студії «Зорепад»
Боярського будинку культури.
Навіть заступник міського голови Тетяна Кочкова звернулася до присутніх поетичними
рядками боярського поета-дисидента Івана Коваленка. Та
найприємнішим
творчим
сюрпризом став виступ митців.
Скільки чудових віршів, щирих, ліричних і дотепних, було
подаровано того дня всім присутнім у святковій залі! Своєю
творчістю поділилися Степан
Демченко, Радіслав Кокодзей,
Тетяна Володай, Володимир
Вишняк, Наталія Горенко.
Та найяскравішою стрічкою
у візерунку святкової програми
став, безумовно, виступ вокального гурту «ТріоРіо» у складі
Людмили Яковенко, Оксани Нурищенко та голови «Боярського

Мистецького Братства», поетеси,
автора-виконавця Тетяни Зубкової. Тож не дивно, що саме на
їх долю випали найдружніші та
найгучніші овації, якими вдячні
слухачі подякували «ТріоРіо» за
пісенний дарунок.
Члени клубу «Патефон» також до долучилися до імпровізованого концерту. Володимир
Німчук і Лідія Хоменко виконали декілька відомих пісень, а
80-річна Майя Харченко прочитала свої вірші, деякі з яких
свого часу були надруковані в
боярському часописі «Бояркаінформ». А ще були дотепні гуморески, лірична поезія, пісні і,
звісно ж, запальні танці.
Подяками міського голови за волонтерську діяльність
були відзначені Ольга Інглятовська, Таїсія Бондар та
Любов Сторож, а за активну
громадську позицію – Лідія
Хоменко, Надія Антоненко,
Поліна Федорчук, Ніна Лахтадир та Лариса Козленко.
Подарунки всім присутнім
вручила заступник міського
голови Тетяна Кочкова.
Свято вдалося! І важливо, що завдяки турботі влади
члени клубу «Патефон» мають
змогу збиратися, спілкуватися, ділитися своїми спогадами
і творчістю. Тому що їх серця
не старіють!
Радіслав Кокодзей

ОГОЛОШЕННЯ
Втрачений військовий квиток, виданий
Остапчук Ользі Володимирівні 1982 р. н.,
Очаківським РВК, вважати недійсним.

Втрачений диплом спеціаліста серії ХМ 32368382,
виданий 21.06.2007 р. Кам’янець-Подільським
державним університетом Дарморосу
Олександру Леонтійовичу, вважати недійсним.

Близнюки
Ви будете на вершині. Ваша кар’єра «розцвіте».
Колеги будуть звертатися за порадою, а ви з радістю
будете їм допомагати. Ви не егоїст, але остерігайтеся
зрадників у своєму оточенні. Комусь не до вподоби ваші успіхи. Ви будете з легкістю контактувати з
протилежною статтю. Можете розраховувати на роман.
Рак
Вам треба розвивати свої соціальні навички.
Нове знайомство пожвавить ваше життя. Завдяки
цій особі ви зустрінете багато людей і отримаєте цікавий досвід. Увімкніть увагу там, де це необхідно, і
не відволікатися на дрібниці. Ви – не машина. Ваш
організм потребує відпочинку принаймні час від
часу.
Лев
Через неуважність можливі невеликі проблеми
на роботі. Вам доведеться знов наполегливо працювати. Якщо Ви це зможете, проблеми будуть вирішені. Якщо буде змога, візьміть невеликий тайм-аут. У
вас з’явиться більше часу для себе, скористайтеся
нагодою, щоб подумати про те, чого ви дійсно хочете.
Діва
У вас нелегкі часи, та зможете розраховувати на
підтримку свого партнера або друзів, які зможуть
підняти вам настрій. Задовольніть кохану людину
і здивуйте її чимось. Можливо, ваш колега і нахабний, але не дозволяйте йому засмучувати Вас, щоб
не було некомфортної атмосфери на робочому місці.
Терези
Терезам треба боротися і не здаватися. Дивіться
в лице своїм проблемам, не відступайте і розберіться зі своїм ворогом на свій розсуд. Ви дізнаєтеся, що
набагато сильніші, ніж вам здавалося. Будьте обережні зі своїми друзями. Серед них ховається зрадник. З цією людиною вам треба розібратися самому.
Скорпіон
Період буде дуже гармонійним. Можете розраховувати на кращу посаду. Якщо продовжуватимете
діяти в тому ж дусі, ваші мрії стануть реальністю. У
сфері стосунків на вас чекає успіх. Не звертайте уваги на чутки про свого партнера. Проблеми краще обговорити з ним, а не уникати їх.
Стрілець
Відносно спокійний період, відмінно підходить
до єднання з родиною та природою. Ваші позитив
та впевненість магнітом приваблюють до вас інших
людей. Гострий розум та врівноваженість допоможуть владнати проблеми на роботі. Можливе велике
придбання, яке потішить ваших близьких.
Козеріг
Доведеться докласти чимало зусиль, щоб довести до ладу справи, кинуті напризволяще. Знайдіть
також трохи часу, щоб розслабитися та відпочити,
інакше стрес буде неминучим. Приділіть увагу родичам та друзям, від них дізнаєтесь новини, які проллють світло на ситуацію, що склалася.
Водолій
Щоб уникнути депресії, вам слід бути соціальним і не сидіти вдома. Завантажуйте себе роботою,
тоді не залишиться часу на непродуктивні та руйнівні думки. Ви випромінюєте позитивну енергію.
Спрямуйте її в правильне русло. Не говорити, а діяти – найкраще для вас.
Риби
Вам нарешті має пощастити в кар’єрі. Якщо
наполегливо працювати, то результати будуть відповідними. Ви зможете по праву пишатися собою.
Остерігайтеся людей, які можуть спробувати зіпсувати вашу роботу і привласнити ваш успіх. Можливі
нові корисні знайомства.
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