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ШАНОВНІ БОЯРЧАНИ!
19 січня � Хрещення Господнє, 22 січня �

День Соборності України. Виконавчий

комітет, Боярська міська рада щиро

вітають вас із цими святами.

Від усього серця бажаю вам міцного

здоров'я, наснаги, витримки, оптимізму.

Хай ніколи вас не покидає віра, надія,

любов! 

Хай у сім'ях ваших панують мир та

злагода.

Міський голова Тарас Добрівський

Читайте у номері:Читайте у номері:

Новини з виконкому . . . . . . . . . . . . . . 22 �� 33 стор.

Звіти заступників міського голови  . . . 33 �� 55 стор.

Проект бюджету міста на 2008 р.  . . . . . 66 стор.

Позачергова сесія міської ради  . . . . . . . 77 стор.

Краще там, де нас нема?  . . . . . . . . . . . . 88 стор.

Нові тарифи на воду  . . . . . . . . . . . . . . . 99 стор.

Резонансні події  . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 00 стор.

Рішення міськвиконкому в дії  . . . . . . . . . . . . . . . 11 11 стор.

До Дня Соборності України  . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 22 стор.

Цікава інформація  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 33 стор.

Таланти твої, Боярка!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 44 стор.

Консультації спеціалістів  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 55 стор.

Духовність  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 66 стор.

18 січня 2008 року Києво�Святошинський районний Центр

творчості молоді “Оберіг” відкрив дитячу студію

звукозапису.

Заступник голови Києво�Святошинської райдерж�

адміністрації О. С. Лук’янчук та Боярський міський голова 

Т. Г. Добрівський урочисто відкривають студію.

Для Боярки очевидним є переважання геральдичних зеленого і жовто�
го (золотого) кольорів. Вважається, що зелений колір є символом надії,
радості, достатку та передає присутність в місцевості лісів і лугів.
Цей колір використовується і при поясненні курортної функції поселен�
ня у випадку, якщо воно оточене лісами.

Місто Боярка оточене віковим сосновим лісом, який відіграв визначальну
роль у формуванні курортно�лікувальнго функціонування території. Вва�
жається, що сосна символізує також філософську душу, шляхетність
походження, щирість, сердечність, витонченість.

Золотий (жовтий) колір в геральдиці – це символ багатства, справед�
ливості, великої душі, щиросердя. Колір, між іншим, вказує і на сонячну
місцевість, цілющі піски і лікувальне повітря.
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Присутні: заступники міського голови 
Гладкий Р.В., Тахтарбаєв А.К., Шульга В.В.,
завідуюча економічним відділом Балуєва О.М.,
головний бухгалтер Заключенко Н.М.

Запрошені: керівники комунальних підприємств
міста, в.о. директора КП "ІА "Боярка-
Інформ"  Цушко І.І.

Питання на розгляд:
1. Звіт про підсумки діяльності за 2007 рік.
2. Розробка проекту бюджету міста на 2008 рік.

З інформацією виступив Добрівський Т.Г.

� : "У минулому 2007 році виконавчий комітет,
депутатський корпус Боярської міської ради, місь�
кий голова  робили все для того, щоб усім боярчанам
жилося краще. Завдяки злагодженим спільним діям
нам вдалося значно збільшити надходження до місь�
кого бюджету. У 2007 році  бюджет перевиконаний
на 7 мільйонів гривень. Таких темпів приросту
бюджету Боярка не мала ніколи. Сподіваюсь, що
такі темпи будуть продовжені у майбутньому році. 

Ми погасили 5 мільйонів боргу комунальним під�
приємствам,  у тому числі 2,5 мільйони  � обленерго.
Зрозуміло, що краще було б направити ці кошти  на
розвиток інфраструктури міста вцілому, але ми

вимушені були погашати борги, щоб кому�
нальні підприємства могли працювати
більш�менш стабільно. Тому у 2008 році
ставимо собі завдання вийти на нульовий
баланс, оскільки борг  безвладдя у місті
складав більше 8 мільйонів 400 тисяч гри�
вень. На сьогодні борг складає 3 мільйони
400 тисяч гривень. Завдяки цим погашен�
ням заборгованості ми стабілізували водо�
постачання.

У минулому році з місцевого бюджету
держава "забрала" 5 мільйонів 600 тисяч
гривень, у 2008 році планується вилучення
з місцевого бюджету 11 мільйонів 800 тисяч
гривень! Фактично 52 відсотки нашого
бюджету "забирає" держава. Я думаю, це непра�
вильна політика стосовно міст районного значення,
які реально дбають про свій соціально�економічний
розвиток. Про це я неодноразово заявляв на рівні
держави, асоціації малих міст як Київської області,
так і всієї України. Якщо не відстоювати свої інтере�
си, то у 2008 році на соціальний розвиток міста
залишиться не більше 2,5 мільйонів гривень, а цих
коштів нам недостатньо для забезпечення соціаль�
них потреб міста.

У 2008 році нам слід прикласти максимум
зусиль, щоб залучити до місцевого бюджету якомога

більше коштів для вирішення соціально�економіч�
них проблем міста".

Боярський міський голова Добрівський Т.Г.
дав доручення:

1.Заступникам міського голови Гладкому Р.В.,
Тахтарбаєву А.К., Шульзі В.В. та завідуючій еко�
номічним відділом Балуєвій О.М. підготувати про�
ект бюджету міста на 2008 рік у тижневий термін.

2. В.о. директора КП "ІА "Боярка�Інформ"
Цушку І.І. надрукувати у газеті звіти заступників
міського голови про підсумки діяльності за 2007
рік та проект бюджету міста на 2008 рік.

14 січня 2008 р. 8.30. Апаратна нарада

Присутні: заступники міського голови 
Гладкий Р.В., Тахтарбаєв А.К., Шульга В.В.,
завідуюча економічним відділом Балуєва О.М.,
головний бухгалтер Заключенко Н.М. 

Запрошені: в.о. директора КП "ІА "Боярка-
Інформ"  Цушко І.І., керівник "Боярської
варти" Сокур Р.В., комунальники

Доручення Гладкому Р.В.:
1. Підготувати проект тарифів на вивезення

сміття � до 22.01.08.
2. Надати перелік підприємств, які бажають

викупити землю � до 22.01.08.
3. Вчасно здійснити оголошення тендерів.
4. Зареєструвати по Раді проект плану соціаль�

но�економічного розвитку міста на 2008 р., міські
Програми, штатний розпис та проекти рішень � до
23.01.08.

Доручення Шульзі В.В.:
1. Вивчення нормативних документів для

організації роботи домових, вуличних та квар�
тальних комітетів � до 23.01.08.

2. Організувати зустріч мешканців міста в
ЗОШ № 5 з начальником управління Пенсійного
фонду України у Києво�Святошинському районі �
25.01.08.

Доручення Тахтарбаєву А.К.:
1. Надати перелік підвалів багатоповерхових

будинків, які можуть бути передані в оренду � до
22.01.08.

2. Облаштувати контейнерну площадку біля
магазину "Марічка" � до 01.02.08.

3. Поставити 20 контейнерів біля сільгосптех�
нікуму � до 11.02.08. 

4. Організувати освітлення пл. Перемоги � до
11.02.08.

5. Перенести контейнерну площад�
ку біля  заводського гуртожитку по
вул. Білогородська, 134.

Доручення Цушку І.І.:
Надати в газеті "Боярка�Інформ"

наступну інформацію:
� про нові тарифи на водопостачан�

ня та водовідведення;
� про випадки навмисного пошко�

дження ліфтів в багатоповерхових
будинках та про стан робіт щодо їх від�
новлення;

� звіти заступників міського голови
про  підсумки діяльності у 2007 р;

� проект міського бюджету на 2008 р.
Термін виконання � 26.01.08.

Доручення Тахтарбаєву А.К., Сербану В.В.: 
� надати пояснення стосовно роботи ліфтового

господарства.
Термін виконання � 23.01.08.

Доручення Сокуру Р.В.:
� взяти під контроль вивезення сміття біля

кінотеатру ім. Островського та по вул. Хрещатик.
Термін виконання � 25.01.08.

21 січня 2008 р. 8.30. Апаратна нарада

Присутні: заступники міського голови 
Гладкий Р.В., Шульга В.В., завідуюча еко-
номічним відділом Балуєва О.М. 

Запрошені: завідуючі дошкільними навчальни-
ми закладами міста: № 2 Якобчук Т.Ф., 
№ 3 Дуднікова Л.І., № 4 "Берізка" Майок Л.Ф.,
№ 5 "Джерельце" Пшонна К.І., ДНЗ "Іскор-
ка" Ковальчук Н.Г., ДНЗ "Спадкоємець"
Дарага В.І., в.о. директора КП "ІА "Боярка-
Інформ"  Цушко І.І. 

Питання на розгляд:
1. Звіт про підсумки діяльності дошкільних

навчальних закладів міста за 2007 рік.
2. Проблеми та перспективи розвитку у 2008 р.

Виступили: завідуючі дошкільними навчальни-
ми закладами міста: № 2 Якобчук Т.Ф., № 3
Дуднікова Л.І., № 4 "Берізка" Майок Л.Ф.,
№ 5 "Джерельце" Пшонна К.І., ДНЗ "Іскорка"

Ковальчук Н.Г., ДНЗ "Спадкоємець"
Дарага В.І.

Завідуюча ДНЗ "Іскорка" Ковальчук
Н.Г. повідомила про порив труб та батарей
системи опалення у садочку, що призвело
до катастрофічного зниження температури
у 4�х групах дітей. Звернулася з проханням
до міської влади вжити заходів щодо термі�
нового проведення ремонтних робіт.

Міський голова дав відповідні 
доручення своєму заступнику Тахтарбає-
ву А.К.

З метою отримання оперативної інфор�
мації щодо проблем дитячих садків та
можливості ефективного їх вирішення Доб�
рівський Т.Г. призначив у перший понеді�
лок кожного місяця о 9.30  ранку нараду із
завідуючими дошкільними навчальними
закладами міста.

22 січня 2008 р. 8.30. Апаратна нарада

Новини з виконкому
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ДОХОДИ
Доходи загального фонду

міського бюджету, які фор-
муються за рахунок влас-
них  і закріплених загально-
державних податків і збо-
рів, виконані у сумі 22346,5
тис. грн., що становить
108% до планових показни�
ків на відповідний період.

Найбільшим джерелом
формування власних та зак�
ріплених доходів міського
бюджету є податок з доходів
фізичних осіб, на долю якого
припадає 71.2% доходів
загального фонду. Надхо�
дження цього податку за звіт�
ний період склали 15930.5
тис. грн. при плані на 12
місяців  14844.5 тис. грн. або
107.3% виконання. (7578,0

тис.грн. надійшло за відпо�
відний період у 2006 році).
У 2007 році на загальний
обсяг доходів бюджету пози�
тивно вплинув податок з
доходів фізичних осіб  від
інших видів діяльності, а
саме �  проведення операцій
обміну, оренди рухомого та
нерухомого майна, отриман�
ня спадщини або подарунків,
надходження від якого ста�
новлять 4442,1 тис. грн..,
або 117,8% (14,97 тис. грн..
надійшло за відповідний
період 2006р.)   

Надходження від податку
на прибуток підприємств,
що належать до комунальної
власності за звітний період
склали 108,1 тис грн.., що
втричі більше від запланова�

ного (за відповідний період
2006 року � 33,3 грн.).

Ще одним вагомим дже�
релом наповнення доходної
частини бюджету міста є
єдиний податок для суб'єктів
малого підприємництва,
надходження від сплати
якого за 12 місяців становили
2327,15 тис. грн. � 122,5%
виконання плану (проти
1874,3 тис. грн. у 2006
році). Збільшення надхо�
джень по єдиному податку,
порівняно з минулим роком,
відбулося у зв'язку із збіль�
шенням розміру податку змі�
ною в законодавстві щодо
відсотка надходження дано�
го податку до місцевих
бюджетів.

Плати за землю надійшло
1739,96 тис.грн. (проти
558,8 тис. грн.  за відповід�
ний період минулого року)
або 108,5% до запланованих
1603,06 тис. грн. за 12 міся�
ців. Зростання надходжень
плати за землю зумовлено
новою грошовою оцінкою та
затвердженням нових
орендних ставок за землю на
початку 2007року.

За 12 місяців міським
бюджетом отримано 1027,78
тис. грн. від плати за торговий
патент на деякі види підпри�

ємницької діяльності, що ста�
новить 95,2% до плану,
недовиконання планових
надходжень по цій статті
обумовлене зниженням над�
ходжень  за патент на граль�
ний бізнес (925,3 тис. грн.,
що становить 94,4 % до
плану). 

Від місцевих податків і
зборів за 12 місяців надій�
шло 318,96 тис. грн. або
108,5% до плану за відповід�
ний період. Зокрема, вико�
нання по надходженнях від
ринкового збору становить
122,08 тис. грн. або 108%
від плану  проти 128,1 тис.
грн. за відповідний період
минулого року. План по
комунальному податку,
який становить 158,0 тис.
грн., виконаний на 100,9%.

Неподаткові надходжен�
ня за звітний період отрима�
ні в сумі 442,8 тис. грн. при
плані 525,0,0 тис. грн.
Основну частину цих надхо�
джень складає держмито  �
435,7 тис.грн. 

Крім того за звітний
період до міського бюджету
надійшли:

Субвенція з Державного
бюджету місцевим бюдже�
там на здійснення виплат по
ст. 57 Закону України "Про

освіту" в сумі 57,8 тис. грн.
та додаткова дотація на
виплату заробітної плати
працівникам бюджетних
установ та оплату комуналь�
них виплат � 330,3 тис. грн.

Із 3907,9 тис. грн.
доходів спеціального фонду
за 12 місяців  податкові
надходження до спеціаль-
ного фонду становлять
879,8 тис.грн. в тому числі
821,5 тис. грн. � податок з
власників транспортних
засобів � 109 % до річного
плану. Від збору за забруд�
нення навколишнього при�
родного середовища надій�
шло 46,3 тис. грн., що ста�
новить 185% до річного
плану. 9,1 тис.грн. � надхо�
дження коштів від відшкоду�
вання втрат с/г і лісогоспо�
дарського виробництва.
Неподаткові надходження
(власні надходження) до
спецфонду становлять
2138,0  тис.грн. в тому
числі 689,8 тис.грн. � платні
послуги, які надаються
бюджетними установами ( з
них 650 тис. грн. � батьківська
плата за харчування дітей в
ДНЗ міста) та 716,4 тис.грн. �
інші джерела власних надхо�
джень (благодійні внески та
кошти за призначенням). 

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ 

МІСТА БОЯРКА ЗА 2007 РІК

На виконання протокольного доручення Т. Г. Добрівського ред. “БІ” подає звіти заступни-

ків міського голови про підсумки діяльності у 2007 році. У цьому номері газети наші читачі

ознайомляться із роботою підрозділів виконкому, підпорядкованих першому заступнику Р. В.

Гладкому та заступнику міського голови В. В. Шульзі. Про діяльність служб, підпорядкова-

них заступнику А. К. Тахтарбаєву, ми розповімо у наступному номері.

Присутні:
Коломієць Н.В., начальник відділення № 6
Універсального Банку Розвитку та Парт-
нерства (УБРП);
Ничипорук П.М., керуючий філією Києво-
Святошинського відділення № 5399 Ощад-
банку України;
Клименко В.Д., директор КП "Боярка-
Водоканал";
Сербан В.В., начальник КП БГ ВУЖКГ;

Геєць О.О., еконо-
міст КП теплових
мереж;
Цушко І.І., в.о.
директора КП "ІА
"Боярка-Інформ".

Міський голова
виступив перед уча-
сниками зібрання:

� "Сьогодні у місті
складна ситуація із
комунальними плате�
жами. На 30�40% з
початку 2008 року
зменшилися платежі
від громадян. Цьому є
пояснення. Поштові
відділення міста пере�
повнені пенсіонерами у

зв'язку із перерахунком пенсій. Відділення ощад�
банків здійснюють компенсацію витрат від знеці�
нення грошових заощаджень громадян. Жителі
міста змушені звертатися до комерційних банків,
розташованих у Боярці. Приведу приклад щодо
платежів від населення за водопостачання та
водовідведення.

У 2007 році 27% платежів проходило через
РВЗ (поштові відділення), 58%  � через відділен�
ня ощадбанків, 10% � через банк "Хрещатик", 4%

� через банк "Аваль", 1% � через "Правекс�Банк",
0,5% � через "УБРП".

За неофіційними даними з початку 2008 року
пересічному жителю міста при оплаті комуналь�
них платежів за обслуговування "Приват�Банк"
"бере" 20 грн., банк "Аваль" � 15 грн., "Укрсоц�
банк" � 10 грн., банк "Надра" � 10 грн., "УБРП" �
10 грн.

Люди не можуть дозволити собі платити такі
гроші. В результаті наші комунальні підприємства
стоять перед фактом, що їм можуть відключити
енергопостачання тощо за несплату боргів.

Виконавчий комітет Боярської міської ради
глибоко стурбований ставленням окремих керів�
ників банківських установ до органів місцевого
самоврядування. Свідченням цьому є "явка" на
сьогоднішню нараду керівників банківських уста�
нов міста.

Мова іде про пасивну участь установ та органі�
зацій, що працюють на території міста, у розвит�
ку соціально�економічної інфраструктури.

Політика Боярської міської ради у 2008 році
буде спрямована на дієвий, конструктивний діа�
лог. Проте, у разі невиконання договірних
зобов'язань, виконавчий комітет буде змушений
переглянути угоди про співпрацю та розглянути
можливість призупинення діяльності таких уста�
нов".

Добрівський Т.Г. привітав усіх з Днем Собор�
ності України і кожному вручив символіку міста.

Звіти заступників міського голови

22 січня 2008 р. 9.00. Нарада з представниками банків.

Продовшення на стор. 4

Р. В. Гладкий
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Надходження до бюджету
розвитку від продажу землі �
732,8 тис.грн., від продажу
комунального майна � 886,3.

Всього доходи міського
бюджету  за 12 місяців
2007р. становили 25368,0
тис. грн.

ВИДАТКИ
Видатки загального

фонду міського бюджету
12 місяців 2007 року склали
19847тис. грн.

В складі видатків, без
врахування вилучень до
районного бюджету   5938,4
тис. грн (42%) � видатки на
заробітну плату ( у 2006 році
цей показник становив відпо�
відно 4189,2тис. грн. або
57,9%),  61,9 тис.грн. (11,2%)
видатки на оплату комуналь�
них послуг, 175 тис. грн. .�
соц.захист населення,
1343,3 тис. грн. (9%) �
видатки на утримання кому�
нального господарства. 

Найбільшу частку видат�
ків (29% від суми видатків
загального фонду) стано�
влять кошти, що передають�
ся до районного бюджету �
5757,9 тис. грн.

Наступну вагому частку
видатків міського бюджету
становлять витрати на утри�
мання ДНЗ міста � 6636 тис.
грн. (4067,2 тис. грн. у 2006
році), 47,1% від суми видат�
ків загального фонду, що
залишилась після вилучення
коштів до районного бюдже�
ту). Із загальної суми фінан�
сування на виплату заробіт�
ної плати було направлено
3931,3 тис. грн.  � 59,2% ( у
2006 році � 2825,2, або
69,5%) , на оплату  енерго�
носіїв та комунальних послуг �
669,4 тис. грн.(10%) та хар�
чування � 759,2 тис. грн.
(11,4%). Значну суму було
витрачено на проведення
капітального ремонту ДНЗ
та оновлення основних фон�
дів, що становить � 668,7
тис.грн. (у 2006 році � 123
тис.грн.).

На утримання НВО�1 за
звітний період витрачено
342 тис. грн..(проти 194,1
тис. грн. у2006 році).

Видатки на утримання
органів самоврядування за
12 місяців склали 2065,4
тис. грн. Оплата праці пра�
цівників органів місцевого

самоврядування становила
1592,8 тис. грн. (77,1% від
загальної суми видатків).
Витрати на комунальні
послуги � 49,3 тис. грн.
Решта � 367,8 тис.грн. � інші
видатки (канцтовари, послу�
ги зв'язку, сигналізація,
видатки на відрядження,
ремонт приміщення та
котельні, придбання та
обслуговування оргтехніки
та витратних матеріалів до
неї, утримання автомобіля).

Видатки по утриманню
Будинку культури стано�
влять � 390,1  тис.грн.
(131,1 тис. грн. в минулому
році). Треба відмітити, що
за бюджетні кошти було про�
ведено капітальний ремонт
покрівлі та проводки Будин�
ку культури  на загальну
суму 189,7 тис. грн.

На благоустрій міста  за
12 місяців 2007 року з місь�
кого бюджету витрачено
794,5 тисч. грн. Із них 103,5
тис. грн. становлять витрати
на оплату електроенергії за
вуличне освітлення, 201,3
тис. грн. � технічне обслуго�
вування мереж вуличного
освітлення та світлофорів,

165,1 тис. грн. � порізка та
кронування дерев, решта
коштів витрачена на приби�
рання міських парків та
вулиць, очищення від снігу
та посипку проїжджої части�
ни, встановлення пристроїв
зниження швидкості на
дорогах міста, розмітка доріг
та інше.  На підтримку кому�
нального господарства та
виконання міських програм
в галузі комунального госпо�
дарства в 2007 році витраче�
но 1343,3 тис. грн. проти
123,3 тис. грн. у 2006 році.

Крім того було побудова�
но котельні в п'яти дитячих
садочках міста на загальну
суму 1191,3 тис. грн., які на
початку 2008 року будуть
введені в експлуатацію.

На міську програму
соціального захисту населен�
ня за 12 місяців 2007 року
витрачено 175 тис.грн. 

Програма розвитку куль�
тури профінансована на
261,1 тис. грн., програма
розвитку спорту � на 42,1
тис. грн.

На видання міської газе�
ти витрачено 152,2 тис. грн.

Крім того була створена

та почала працювати "муні�
ципальна міліція" видатки
на яку склали 161,6 тис. грн.

У 2007 році була продов�
жена робота  по розробці
Генерального плану міста,
на що було витрачено 150
тис. грн.

Видатки спеціального
фонду міського бюджету
за 12 місяців 2007 року ста-
новлять 3020,3 тис.грн., з
них на потреби комунального
господарства міста витрачено
407,8 тис. грн., на капіталь�
ний ремонт житлового фонду �
192,1 грн., на ремонт тепло�
мереж і підготовку до опалю�
вального періоду � 75,6 тис.
грн. На реконструкцію
вуличного освітлення, будів�
ництво дитячих майданчиків
та контейнерних майданчи�
ків для збирання  побутових
відходів � 408,3 тис. грн.,
22,7 тис. грн. � видатки на
соціальний захист населення.

Таким чином, видатки
міського бюджету за 12 міся�
ців  2006 року разом склали
22867,3 тис. грн.

Зав. відділом економіки
Балуєва О.М.

Початок на стор. 3

У своїй діяльності Бояр�
ська міська рада у 2007 році
доклала значних зусиль
щодо розширення соціальної
складової своєї економічної
та господарської діяльності.
Так, якщо проаналізувати
структуру міського бюджету
за останні три роки, то
можна чітко простежити
лінію зростання видатків на
соціальну сферу. Якщо у
2005 році у загальній сумі
видатків соціальна сфера
займала 4,6%, у 2006 �
8,3%, то у 2007 році обсяг її
фінансування сягнув 13%. 

Дошкільні навчальні
заклади

На теперішній час у місті
Боярка діє 7 дошкільних нав�
чальних закладів (далі �
ДНЗ), з яких 1 � знаходиться
на території с/технікуму (�
НВК), 1 � у історичній части�
ні (ДНЗ "Берізка"), решта �
у "новій" частині міста. 

Порівняльна характери�
стика видатків місцевого
бюджету за три останні роки
дає найбільш об'єктивне уяв�
лення про динаміку зростан�
ня даного сегменту соціаль�
ної сфери.

Так, у 2005 році на утри�
мання ДНЗ із бюджету міста
було використано 3 077
476,00 грн. На наступний,

2006 рік, ця сума склала 4
067 161,00 грн. У 2007 році
для забезпечення ДНЗ міста
було використано 5 566
800,00 грн. Даний приріст
видатків засвідчує про знач�
ні досягнення Боярської
міської ради в поточному
році.

Окрім цього у 2007 році
було здійснено капітальний
ремонт ДНЗ № 3 на загальну
суму понад 1 200 000,00 грн.,
встановлено міні котельні у 5
дитячих садках на загальну
суму 1 191 270 грн., що ство�
рює можливості для значної
економії міського бюджету
на наступні роки. У ДНЗ
"Берізка" встановлено дитя�
чий майданчик на суму
понад 45 000 грн., проведено
ряд інших організаційно�гос�
подарських заходів. 

Основну статтю видатків
у 2007 році склали (крім
заробітної платні працівни�
кам ДНЗ та харчування
дітей) ремонтно�відновлю�
вані роботи. Проводилась
значна робота з вивчення
потреб ДНЗ міста. Одним із
результатів такої роботи
стало з'ясування наявності
вільних місць, що можуть
надати ДНЗ міста для задо�
волення потреб боярчан. На
даний час у дитячих садках
перебуває наступна кількість

дітей: ДНЗ № 2 � 84, ДНЗ
№ 3 � 130, ДНЗ № 4 "Беріз�
ка" � 138, ДНЗ № 5 "Дже�
рельце" � 252, ДНЗ "Іскор�
ка" � 257, ДНЗ "Спадкоє�
мець" � 350, НВК с/техні�
кум � 24.

У місті є значний дефіцит
із забезпечення місцями у
ДНЗ жителів: на листопад
2007 року потреба у додат�
кових місцях склала понад
360 місць.

Вирішення зазначеної
проблеми можливе наступ�
ними шляхами: 

1) будівництво нового
ДНЗ;

2) вивільнення та
реконструкція приміщень у
існуючих ДНЗ.

Одним із можливих варі�
антів часткового вирішення

зазначеної проблеми є
надання пріоритету боярча�
нам при оформленні дітей до
ДНЗ, так як значна кількість
дітей перебуває у дитячих
садках Боярки, батьки яких
проживають у навколишніх
населених пунктах.

Будинок культури
Порівнюючи видатки

бюджету на утримання місь�
кого будинку культури, теж
помічаємо позитивний при�
ріст бюджетного фінансу�
вання. Так, на забезпечення
діяльності названого закладу
міста у 2005 році було вико�
ристано 54 208,00 грн., у
2006 році � 131 076,00 грн.,
а у 2007 році � уже 390
961,50 грн. Тобто, у порів�
нянні з 2005 роком, обсяг

фінансування одного із
головних закладів культури
міста зріс у 7,2 рази. 

Таке фінансування у
2007 році дозволило забезпе�
чити діяльність працівників
будинку культури на значно
вищому якісному рівні, зро�
бити капітальний ремонт
даху, ремонт електрооблад�
нання приміщення інші
необхідні організаційно�тех�
нічні заходи. 

Так, на сьогоднішній день
у міському Будинку культури
(керівник І.А. Сєчкова)
працює 8 студій: літератур�
но�художня студія "Слово",
студія вокально�інструмен�
тальних колективів, естра�
дно�фольклорна студія, сту�
дія прикладного мистецтва,
студія петриківського розпису,

ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ ЩОДО РОЗВИТКУ 

СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ МІСТА БОЯРКА ЗА 2007 РІК

В. В. Шульга
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туристична секція, секція
дзю�до, хоровий колектив
"Співають ветерани". Про�
водиться значна робота із
залучення дітей та жителів
міста до культурних надбань
міста, популяризація тради�
цій, відродження культурно�
го надбання міста.

З метою розширення
кул ь т у р н о � м и с т е ц ь к и х
можливостей та для більш
якісного забезпечення діяль�
ності міського будинку куль�
тури у 2008 році планується
ввести 4 додаткові ставки.

Міські соціальні про-
грами

Діяльність з використан�
ням програмно�проектного
підходу є основою сучасного
розвитку соціальної сфери
міста. Тому, основним шля�
хом забезпечення інтересів
різних соціальних груп серед
жителів міста є розробка та
реалізація міських соціаль�
них програм. Порівняємо
видатки міського бюджету з
2005 року (останній рік
попередньої міської влади)
по 2007 рік включно (див.
табл.1).

Фактичне збільшення
видатків міського бюджету у
2007 році у порівнянні з
2005 роком на соціальну
сферу міста більше ніж у 
4,3 рази.

Для прикладу візьмемо
міську програму "Турбота",
відповідно до якої виділя�
ються кошти місцевого
бюджету на допомогу пен�
сіонерам, ветеранам війни,
праці, інвалідам, багатодіт�
ним родинам іншим соціаль�
но�незахищеним категоріям
мешканців. У 2005 році, від�
повідно до цієї програми,
було використано 57,5 тис.
грн., у 2006 р. � 103,6 тис.
грн., у 2007 р. � 175 тис. грн.
(див. діаграму 1).

Особливістю діяльності
Боярської міської ради щодо
організації та здійснення
роботи за цими програмами
є те, що заходи фінансують�
ся з міського бюджету част�
ково, проте, помічаємо знач�
ну тенденцію на збільшення
обсягу фінансування. До
даних показників не зарахо�
вані кошти спонсорів та
видатки й заходи, проведені
з ініціативи або підтримки
громадських організацій
міста. 

За допомогою таблиці 2
зможемо простежити дина�

міку процесу виконання
соціальних програм у 2007
році(див. табл.2).

Завдяки перевиконанню
бюджету у 2007 році за
рядом основних показників
вдалося провести корекцію
щодо значного збільшення
(44,2%) фінансування саме
соціальних програм міста.

Крім цього, міська рада у
2007 році спромоглася про�

фінансувати низку соціаль�
них ініціатив, які було
запропоновано громадськи�
ми організаціями, що прац�
юють у м. Боярка, а саме:
� ГО "Відродження Притвар�
ки" � 20 тис. грн.;
� ГО "Дзвони Чорнобиля" � 
3 тис. грн.;
� Клуб інвалідів "Ікар" � 
5 тис. грн.;

� ГО "Центр розвитку гро�
мад" � 5 тис. грн.;
� спортивний клуб "Іскра" �
2,5 тис. грн., всього на загаль�
ну суму � 35,5 тис. грн.

Таким чином, аналіз
основних показників роботи
Боярської міської ради щодо
виконання міських соціаль�
них програм у 2007 році вка�
зує на значний прорив у цій
галузі, у порівнянні з попе�

редніми (особливо 2005)
роками. 

Робота адміністратив-
ної комісії.

У 2007 році робота
адмінкомісії Боярської
міської ради була спрямова�
на на охорону прав і свобод
жителів, власності, консти�
туційного ладу України,
прав і законних інтересів
підприємств, установ і орга�
нізацій, встановленого пра�
вопорядку, зміцнення
законності, запобігання
правопорушенням, вихо�
вання громадян у дусі точ�
ного і неухильного додер�
жання Конституції і зако�
нів України, поваги до
прав, честі та гідності

інших громадян, до правил
співжиття, сумлінного
виконання своїх обов'язків,
відповідальності перед сус�
пільством.

На виконання основних
завдань адмінкомісією
Боярської міської ради про�
тягом 2007 року було скла�
дено та розглянуто 184
справи про адміністративні
правопорушення, за якими

винесено відповідні поста�
нови або рішення, а саме:
17 попереджень та 167
штрафів. Це дало можли�
вість винести постанови
про штрафи на загальну
суму 12 041,00 грн. Добро�
вільно було сплачено 2
941,00 грн. Всього стягнуто
до бюджету Боярської місь�
кої ради штрафів на загаль�
ну суму 7 061,00 грн. Для
порівняння у 2006 році стя�
гнено 6 300,00 грн. Названі
показники переконливо
свідчать про наявність
значних резервів у діяльно�
сті адміністративної комісії. 

На 2008 рік ставляться
завдання щодо розширення
сфери застосування адміні�
стративних стягнень з

метою покращення стану
благоустрою міста.

Основні здобутки
Боярської міської ради
щодо розвитку соціальної
сфери міста за 2007 рік:

� вперше в історії міста
було затверджено герб та
прапор міста;

� розпочато та здійснено
будівництво міні котелень у

5 ДНЗ міста, що дасть
можливість безперебійно
забезпечити дитячі садки
гарячою водою та значно
здешевить видатки на кому�
нальні послуги;

� уперше за 35 років
здійснено повний  капіталь�
ний ремонт ДНЗ № 3;

� уперше в історії міста
створено міську міліцію �
громадське формування
"Боярська Варта";

� силами виконавчого
комітету, підприємств та
жителів міста здійснено
будівництво та облаштуван�
ня 5 дитячих ігрових май�
данчиків.

Заступник міського голови
В.В. Шульга

№ Назва програми 2005 рік, сума, грн. 2006 рік, сума, грн. 2007 рік, сума, грн. %.до 2005 р.

1.
Міська програма з питань подолання дитячої

безпритульності та бездоглядності
Відсутня. Відсутня. 0 0

2. Міська програма "Діти України" 2 999,00 5 000,00 5 000,00 166,0

3. Міська програма "Обдаровані діти" 2 000,00 5 000,00 5 000,00 250,0

4. Міська програма "Турбота" 57 545,00 103 650,00 175 000,00 304,1

5.
Міська програма розвитку 

культури м. Боярка 
34 873,00 125 333,00 264 518,01 758,5

6.

Міська комплексна програма розвитку засобів

масової інформації КП "Інформаційне

агентство "Боярка�інформ"

35 000,00 79 189,00 150 000,00 428,5

7.
Міська комплексна програма профілактики

злочинності
40 298,00 Відсутня. 186 100,00 461,8

8.
Міська програма розвитку фізичної культури

та спорту
19 769,00 22 480,00 43 400,00 219,5

Всього: 192 484,00 340 652,00 829 018,01 430,6

Таблиця 1. Порівняння фінансування міських соціальних програм у 2005�2007 роках

Таблиця 2. Інформація про виконання міських соціальних програм у 2007 році

Діаграма.1 Порівняння видатків бюджету на міську

програму "Турбота" протягом трьох років

№ Назва програми
Запланована сума,

грн.
Змінена сума, грн.

Використана сума,

грн.

Збільшена 

сума, %

1.
Міська програма з питань подолання дитячої

безпритульності та бездоглядності на 2007 р.
0 0 0 0

2.
Міська програма "Діти України" 

на 2007 р.
5 000,00 0 5 000,00 0

3.

Міська програму роботи з обдарованими

дітьми та молоддю "Обдаровані діти" на 2007

р.

5 000,00 0 5 000,00 0

4.
Міська програма "Турбота" 

на 2008 р.
130 000,00 45 000,00 175 000,00 34,6

5.
Міська програма розвитку культури м. Боярка

на 2007р.
85 000,00 179 518,01 264 518,01 211,2

6.

Міська комплексна програма розвитку засобів

масової інформації комунального підприємства

"Інформаційне агентство "Боярка�інформ" на

2007 р.

150 000,00 0 150 000,00 0

7.

Міська комплексна програма профілактики

злочинності 

у м. Боярка на 2007 р.

170 000,00 16 100,00 186 100,00 9,5

8.

Міська програма розвитку фізичної культури

та спорту 

у м. Боярка на 2007 р.

30 000,00 13 400,00 43 400,00 44,6

Всього: 575 000,00 254 018,01 829 018,01 44,2
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Проект міського бюджету

1. Установити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2008 рік у
сумі 29386327,0 грн. (додаток 1) в тому числі:

загальний фонд � 25408827,0 грн., в тому числі субвенція на виплати відпо�
відно до ст. 57  Закону України  "Про освіту" � 108827,0 грн. 
спеціальний фонд �3977500,0 грн., в т. ч. бюджет  розвитку � 1000000,0 грн.  
2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету  на 2008 р. у сумі

29386327,0 грн. по загальному та спеціальному фондам  за функціональною
(додаток №2) та відомчою  (додаток №3) структурою бюджету, в тому числі:   

обсяг видатків загального фонду � 25408827 грн., в тому числі обсяг
вилучень до районного бюджету � 11813900 грн., 
обсяг видатків спеціального фонду � 3977500,0  грн., в т. ч.  видатки
бюджету розвитку � 1000000,0 грн. (додаток №4)
Установити, що головні розпорядники коштів міського бюджету мають

право брати зобов'язання на здійснення видатків у 2008 році, враховуючи
необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, тільки в
межах відповідних бюджетних призначень, затверджених їм на поточний рік.

Порядок передачі бюджетних повноважень від одного головного розпорядни�
ка іншому здійснюється відповідно до ч. 6 ст. 23 Бюджетного кодексу України.

Якщо після прийняття рішення про міський бюджет повноваження на
виконання функцій або надання послуг, на які затверджено бюджетне
призначення, передається від одного розпорядника бюджетних коштів
іншому розпоряднику бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не
припиняється і застосовується  в межах визначених цим рішенням, для
виконання тих самих функцій чи надання послуг розпорядником бюджет�
них коштів міського бюджету, якому ці повноваження передані.

3. Дозволити міському голові протягом бюджетного періоду за обґрунтова�
ним поданням розпорядників коштів міського бюджету здійснювати перерозпо�
діл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу бюджет�
них призначень по загальному та спеціальному фонду міського бюджету. 

4. Установити розмір оборотної касової готівки в сумі 9052,97 грн.

5. Затвердити вільний залишок на 2008 рік в сумі 2800000 грн.

6. Затвердити на 2008 рік обсяги міжбюджетних трансфертів:
� кошти, що передаються до районного бюджету, у сумі 11813900  грн.
� субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення

виплат визначених  ст.57  Закону України  "Про освіту" педагогічним,
науково�педагогічним та іншим  категоріям працівників навчальних
закладів � 108827 грн.

7. Установити, що перерахування коштів до районного бюджету з місь�
кого здійснюється управлінням державного казначейства у Київській обла�
сті за рахунок фактичних надходжень доходів, що враховуються при визна�
ченні обсягу міжбюджетних трансфертів шляхом застосування нормативу
щоденних відрахувань, що становить 52,65%.

8. Направити  у 2008 році  кошти  Міського фонду екології у сумі
90000,0 грн. на придбання контейнерів для накопичення та зберігання
твердих побутових відходів.

9. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду
міського бюджету на 2006 рік за  економічною структурою:

� оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);
� нарахування на заробітну плату (код 1120);
� придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);
� забезпечення продуктами харчування (код 1133);
� трансферти населенню (код 1340); 
� оплата ком. послуг та енергоносіїв (код 1160);
� трансферти місцевим бюджетам (код 1320)

10. Установити, що головні розпорядникі коштів міського бюджету
забезпечують в повному осязі потребу в асигнуваннях  на оплату  праці пра�
цівникам бюджетних установ, виходячи з умов оплати праці, визначених
законодавством; проведення розрахунків за електричну енергію, теплову
енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку,
які споживаються бюджетними установами; забезпечення продуктами хар�
чування. Встановити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по
кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів бюджетних призначень,
затверджених розпорядникам бюджетних коштів на 2008 рік.

11. Установити, що планові обсяги тимчасових касових розривів місь�
кого бюджету, пов'язаних із забезпеченням видатків на оплату праці пра�
цівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання
продуктів харчування. Оплату камунальних послуг та енергоносіїв, в
обов'язковому порядку покриваються управлінням Державного казначей�
ства України в Київській області в межах планового бюджетного періоду за
рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без
нарахування відсотків за користування цими коштами.

12. Рішення про розміщення  на депозитах тимчасово вільних коштів
загального та спеціального фондів міського бюджету затверджуються
виключно  міською радою відповідно до подання пропозицій міськвиконко�
мом та на підставі  моніторингу відсоткових ставок банківських установ.

13. Додатки до цього рішення 1�4 є його невід'ємною частиною.

14. Дане рішення вводиться в дію з 01.01.2008 року.

15. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні депу�
татські комісії з питань бюджету фінансів і цін та по соціально�економічно�
му і культурному розвитку міста.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА Т.Г. Добрівський

Підготувала:
зав. економічним відділом Балуєва О.М.

Погоджено:
Заступник міського голови Гладкий Р.В.
Головний спеціаліст з юридичних питань Сидорук Є.С.

Керуючись ст. 26 п.1 пп. 23 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про державний бюджет
України на 2008 рік", ст. 14-1, 75, 76, 77  Бюджетного кодексу  України, враховуючи рішення райради про районний бюджет

Києво-Святошинського району на 2008 рік.

сесія V скликання

24 січня 2008 року, м. Боярка

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА 
КИЄВО�СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 
Про затвердження міського бюджету  на 2008 рік

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИРІШИЛА:
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Новини Боярської міської ради

Виконавчий комітет Боярської міської ради звертає Вашу увагу на кри�
зову ситуацію, яка склалася у сфері   виконання міського бюджету в резуль�
таті затвердження районним бюджетом К�Святошинського району вилучень
з міського бюджету м. Боярка відповідно до формульного розрахунку обся�
гу між бюджетних трансфертів

Так доведені показники доходної частини бюджету становлять 23855,9
тис. грн. вилучення складають 11813,9 тис. грн. , тобто на всі видатки
залишається 12042,0 тис. грн. в той час, коли реальна потреба видатків
бюджету складає 17031,6 тис. грн.

У зв'язку з вищевикладеним просимо переглянути формулу розподілу
обсягу між бюджетних трансфертів, або розглянути питання виділення
дотацій для забезпечення життєдіяльності.

Для запобігання виникненню подібних  проблем,  забезпечення життєво
важливих потреб   територіальної   громади   і   належного   виконання   влас�
них   та   делегованих повноважень виконавчий комітет Боярської міської
ради вносить наступні пропозиції для врахування при формуванні Держав�
ного бюджету 2008 року:

1. Необхідне встановлення нормативів бюджетної забезпеченості для

міст районного підпорядкування на рівні, який забезпечуватиме виконання
гарантованих державою делегованих повноважень. Крім цього важливо
врахувати і те, що місто знаходяться у зоні посиленого екологічного контро�
лю внаслідок аварії на ЧАЕС (ІV зона).У зв'язку  з чим у м. Боярка харчу�
вання дітей у ДНЗ міста безкоштовне і повинно містити в раціоні додаткові
вітаміни, соки і т.д. Компенсуються ці витрати за рахунок бюджету міста, а
це � додаткові кошти. Але нормативи бюджетної забезпеченості на освіту
однакові, як для міст, де є батьківська плата за відвідування дітьми ДНЗ,
так і для міст, де харчування безкоштовне.

2. Ще одним наслідком розташування міста в IV зоні посиленого еколо�
гічного контролю є надання державою податкових пільг щодо сплати подат�
ку з доходів фізичних осіб, земельного податку, транспортного податку.
Отже, бюджет міста недоотримує належну суму надходжень від вищезазна�
чених податків.

Тому, повинні бути передбачені субвенції з державного бюджету на ком�
пенсацію втрат доходів на виконання власних повноважень внаслідок
надання державою податкових пільг. Якщо взяти для прикладу земельний

08154 Київська обл., м. Боярка вул.Білогородська,13 тел./факс: 8 (298) 42�246 тел. 
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ПРОЕКТ

24 січня 2008 р. о 17.00
год. в актовій залі НОК Київ�
ського військового ліцею ім.
І. Богуна відбулася позачер�
гова сесія V скликання Бояр�
ської міської ради. Сесію від�
крив міський голова Т.Г.
Добрівський. Депутати одно�
стайно прийняли порядок
денний: 1) Про затверджен�
ня міського бюджету  на
2008 рік. 2) Різне.

З питання проекту

бюджету міста
виступив пер�
ший заступник
міського голови
Р.В. Гладкий.

Д е п у та т і в
схвилювало те, що у минуло�
му році з місцевого бюджету
держава вилучила 5 мільйо�
нів 600 тисяч гривень, а у
2008 році планується вилу�
чення з місцевого бюджету 11
мільйонів 800 тисяч гривень!

52% нашого бюджету "заби�
рає район". Така формула…

Голова бюджетної комісії
міської ради Л.І. Орел,
зокрема, відзначив, що
бюджет 2008 р. це бюджет

виживання, а не розвитку.
Голова комунальної комі�

сії міської ради М.Г. Лєзнік
зосередив увагу присутніх на
проблемах міста і на тих
мізерних коштах, які зали�
шаються у бюджеті.

За прийняття міського
бюджету на 2008 рік прого�
лосували: "за" � 0, "проти" �
28, "утрималися" � 5 депута�
тів. Рішення не прийнято.

По другому питанню висту�
пив міський
голова Т.Г. Доб�
рівський, який
запропонував
прийняти спе�
ціальне звер�
нення до Голо�

ви Верховної Ради України
А.Яценюка, Прем'єр�міні�
стра України Ю.Тимошен�
ко, Міністра фінансів Укра�
їни.

Звернення депутати
прийняли за основу. Були
внесені пропозиції добавити
пункти щодо екології і
транспорту.

За прийняття звернення
депутати проголосували одно�
голосно.

ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ БОЯРСЬКОЇ МіСЬКОЇ РАДИ

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЄВО�СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Голові Верховної Ради України А.Яценюку

Прем'єр-міністру України Тимошенко Ю.В.

Голові комітету Верховної Ради України 
з питань бюджету

Міністру фінансів України

Копія: Голові Київської Облдержадміністрації

Копія: Голові Києво-Святошинської Райдержадміністрації

Продовження на стор. 8



Зношене комунальне гос�
подарство, розбиті дороги,
проблеми з працевлаштуван�
ням �  ось далеко не повний
перелік проблем, з якими дово�
диться стикатися середньо�
статистичному українському
жителю невеликого міста. У
пошуках кращої долі люди
залишають "малу батьківщи�
ну", перебираючись у великі
міста При цьому, як прави�
ло, виїжджають не найгірші
фахівці. З року в рік невели�
кі міста втрачають таланови�
тих людей та найбільш квалі�
фікований персонал. 

У колишньому СРСР
невеликі міста створювались
на базі промислових об'єктів.
Протягом довгого часу насе�
лені пункти були тісно пов'я�
зані з подібними підприєм�
ствами, які, в свою чергу,
забезпечували левову частку
бюджетних надходжень.
Однак разом з розвалом
СРСР, прийшли в занепад і
підприємства�гіганти, які
були в невеликих містах
основними роботодавцями. У
більшості випадків люди
втратили роботу, а труднощі
перехідного періоду змусили
людей залишити свої домівки
у пошуках гідного заробітку. 

Особливо ця проблема
актуальна для населених
пунктів, розташованих
поблизу великих міст, таких,
як Київ, Харків, Львів, Одеса
тощо. Так, переважна біль�
шість кваліфікованого персо�
налу м. Боярка зайнята на
столичних підприємствах.
Аналогічна ситуація  і в
інших, так званих "містах�су�
путниках" (Бровари, Фастів,
Васильків). 

Разом з тим, від київських
доходів боярчан нічого не
отримує місцевий бюджет.
Тобто, грошова масса, яка
могла б бути направлена на
модернізацію того ж кому�
нального господарства або
ремонт дорожнього покрит�
тя, працює на економіку
Києва, а не нашого рідного
міста.. Так, щодня бюджет
м. Боярка не отримує значні
кошти, які у вигляді податко�
вих зборів могли б наповнити
бюджет міста та стимулюва�
ти його розвиток. 

Втім, можна зрозуміти і
людей, які залишають свою "�
малу батьківщину". Адже часто
в українській провінції не тіль�
ки відсутня розвинута інфра�
структура (сучасні торгівельні
комплекси,  кінотеатри тощо),

але й елементарна можливість
заробити "на життя".  

Чи можна переломити
ситуацію, зайняти працездатне
населення, поліпшити умови
життя місцевих жителів �
відремонтувати дитячі садоч�
ки, школи, лікарні?

На думку експертів, у цій
ситуації, як вихід, може стати
розміщення в невеликих містах
виробничих потужностей. 

На думку спеціалістів, в
першу чергу, необхідно
направити зусилля на ство�
рення нових виробництв,
філій та цехів діючих підпри�
ємств. Причому, ці зрушення
повинні мати комплексний
характер, щоб невеликі міста
не тільки "тримались на
плаву", а й розвивались.. 

Подібна практика � кон�
центрація компаній за межа�
ми великих міст � спостеріга�

ється в розвинутих країнах,
де традиційно великі проми�
слові підприємства розміщу�
ють у невеликих населених
пунктах. Проте, в Україні
такий досвід не набув широ�
кого застосування. 

Місто Боярка є виклю�
ченням. Таким показовим
прикладом розміщення

виробничих площ вітчизня�
ного виробника є ЗАТ "�
ВЕНТС" (вул. 40 років Жовт�
ня), яке змогло забезпечити
роботою не тільки місцевих
жителів, але й фахівців з
найближчих районів області.
Сьогодні на підприємстві вже
працює більш, ніж 1 000
кваліфікованих  боярчан. У
найближчих планах керів�
ництва компанії є суттєве
збільшення виробничих
потужностей, а відповідно й
кількості робочих місць. 

Закрите Акціонерне
Товариство "ВЕНТС" розта�
шоване на території бувшого
заводу "Іскра". У 1980 р. я
влаштувався на завод соціо�
логом. З того часу Боярка
стала моїм рідним містом. 13
років я працював на "Іскрі" і
звільнився завідувачем лабо�
раторії соціально�психологіч�

них досліджень. Порівнюю�
чи 1980 і 2008 роки, хочу
сказати, що "ВЕНТС" � це
дійсно виробництво нового
тисячоліття.

Соціологічні дослідження
показують, що за певних
обставин � стабільна зарпла�
та, комфортні умови життя
тощо � багато вимушених

"гастробайтерів" повернули�
ся б на свою "малу батьків�
щину". Але всі ці "блага"
будуть й надалі недосяжни�
ми, якщо доросле населення
працюватиме не для попов�
нення бюджету свого рідного
міста, а для добробуту Києва.
Податки продовжують осіда�
ти в столиці, а місцевий
бюджет "латає дірки", нама�
гаючись виділити кошти і на
ремонт лікарні,  школи,
дитячого садочка…  

Мудрі люди знають:  не
там краще, де нас нема, а
там, де спільними зусиллями
покращують добробут. На
тому березі річки трава зав�
жди буде здаватися зелені�
шою…. Так може настав час
навести лад у власному місті,
а не працювати на добробут
інших?

Іван Цушко
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Краще там,
де нас нема?

податок, то при 7,5 тис. приватних садиб у м. Боярка розміром по 600 м
кожна, власники яких звільнені від сплати податку на землю, коли плата
буде по 1,0 грн. за 1 м2, � можна було б отримати 4,5 млн.грн. (або 2,7
млн.грн. до міського бюджету).

3. Крім цього, містам районного підпорядкування слід залишити 100 %
плати за землю. Враховуючи, що у 2004 році до бюджету міста від сплати за
землю надійшло 360,0 тис.грн., то при 100 відсотковій сплаті повинно було б
надійти 600,0 тис.грн. Тобто, місто недоотримало 240,0 тис.грн. надходження.
А це � надходження II кошика, які повинні витрачатися на утримання міського

господарства і на виконання програм соціально�економічного розвитку міста.
4. На території міста розташовано 75 торгівельних точок, які здійснюють

реалізацію алкогольних напоїв і 65 торгівельних точок, які здійснюють реа�
лізацію тютюнових виробів у роздрібній торгівлі. На сьогоднішній день
сплата за ліцензії на право торгівлі підакцизними товарами надходить до
обласного бюджету . Враховуючи ст. 64 Бюджетного кодексу України,
плату за ліцензії на право торгівлі підакцизними товарами слід залишати у
бюджеті того міста, на території якого здійснюється торгівельна діяльність
даною групою товарів. А це вагомий внесок до бюджету міста.

Початок на стор. 7

Міський голова               Т.Г. ДОБРІВСЬКИЙ

Проблеми невеликих міст очима соціолога
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УКРАЇНА
ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ З КОНТРОЛЮ ЗА ЦІНАМИ

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ З КОНТРОЛЮ ЗА ЦІНАМИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
01010, м. Київ�10, пл. Арсенальна, 1�б тел./факс:

(044) 280�10�33

« 14 » Серпня 2007 р.

ВИСНОВОК № 70

Щодо розрахунку економічно обґрунтованих планових витрат на житлово-комунальні послуги

Начальник Державної інспекції з контролю за цінами в Київській області Лизун Григорій Іванович

Розглянувши документи, надані комунальним підприємством «Боярка–Водоканал» (08150, м. Боярка, вул.

Білогородська, 19�6, ідентифікаційний код 30687118), керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 12

липня 2006 року № 959 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з централізованого

водопостачання та водовідведення», надає висновок, що розрахунок планових витрат на виробництво послуг з

централізованого водовідведення визначений в розмірі 2 грн. 24 коп. за 1 кубічний метр є економічно обґрунтованим.

Начальник інспекції Г. Лизун (Підпис)

УКРАЇНА
ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ З КОНТРОЛЮ ЗА ЦІНАМИ

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ З КОНТРОЛЮ ЗА ЦІНАМИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
01010, м. Київ�10, пл. Арсенальна, 1�6 тел./факс: 

(044) 280�10�33

«14» серпня 2007 р.

ВИСНОВОК № 69

Щодо розрахунку економічно обґрунтованих планових витрат на житлово-комунальні послуги

Начальник Державної інспекції з контролю за цінами в Київській області Лизун Григорій Іванович

Розглянувши документи, надані комунальним підприємством «Боярка�Водоканал» (08150, м. Боярка, вул.

Білогородська, 19�6, ідентифікаційний код 30687118), керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 12

липня 2006 року № 959 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з централізованого

водопостачання та водовідведення», надає висновок, що розрахунок планових витрат на виробництво послуг з

централізованого водопостачання визначений в розмірі 2 грн. 51 коп. за 1 кубічний метр є економічно обґрунтованим.

Начальник інспекції  Г.Лизун (Підпис)

АНАЛІЗ
фінансово , господарської діяльності КП

"Боярка , Водоканал"
за 2006 р. та 9 місяців 2007 р.

КП "Боярка � Водоканал"
керується рішенням БМР від
23.09.2005 р. № 105/11, п.
2 ст. 28 ЗУ "Про місцеве сам�
оврядування в Україні", п. 2
ст. 14 ЗУ "Про житлово�ко�
мунальні послуги", "Поряд�
ком формування тарифів на
послуги з централізованого
водопостачання та водовідве�
дення", затвердженого поста�
новою КМУ № 959 від
12.07.06 р.

На підприємстві на даний
час діють тарифи, які були
затверджені БМР з 01.10.
2006 р., а саме: на послуги з
водопостачання � 2,24 грн.
за 1 м3 , який було збільше�

но з 1,70 грн., тобто на 0,54
грн. На послуги з водовідве�
дення тариф не змінювався і
становить 2,00 грн. За 1 м3 з
01.10.2005 р. по теперішній
час, тобто  протягом 2�х
років.

За увесь цей період збіль�
шився рівень мінімальної
заробітної плати з 325 грн.
до 460 грн. з 01.10.07 р., в
тариф же була закладена
мінімальна заробітна плата
375 грн. по водопостачанню
та 325 грн. по водовідведен�
ню. Також зросла вартість 1
кВт/год. електроенергії з
0,29 грн. до 0,37 грн. без
ПДВ. Крім того, виросли

ціни на паливо, на матеріа�
ли, які необхідні для прове�
дення ремонтних робіт.

Враховуючи ці основні
фактори, збільшилась собі�
вартість послуг, яка склала
на 01.10.2007 р. з водопо�
стачання � 2, 35 грн., за 1
м3, в порівнянні з собіварті�
стю даної послуги в діючих
цінах � 1,87 грн. за 1 м3, а з
водовідведення собівартість
послуг становить 1,95 грн., в
діючих цінах � 1,67 грн.

Різниця між затвердже�
ною та фактичною собіварті�
стю станом на 01.10.2007 р.
становить: з водопостачання �
0,48 грн. за 1 м3 або

547968 грн. в перерахунку
на увесь обсяг наданих
послуг, з водовідведення �
0,28 грн. за 1 м3, в перера�
хунку на увесь обсяг 260036
грн. Загальна сума відшко�
дування різниці в тарифах
становить 808004 грн.

Як бачимо, на даний час
діючі тарифи не покривають
фактичних витрат вироб�
ництва, збільшується збит�
ковість підприємства.

Наше підприємство не
має змоги вчасно розрахову�
ватись за енергоносії, що
може призвести до їх відклю�
чення, оплачувати податки
та збори, виплачувати заро�

бітну плату працівникам,
проводити заплановані
ремонтні роботи та підготу�
ватись до осінньо�зимового
періоду.

Дана ситуація, яка скла�
лась на підприємстві, може
призвести підприємство до
банкрутства та порушення
статті закону України "Про
житлово�комунальні пос�
луги".

Динаміку росту заробіт�
ної плати, електроенергії,
відрахувань на соціальні
заходи, загально�виробни�
чих витрат, інших операцій�
них витрат показані в нас�
тупній таблиці:

До складу прямих мате�
ріальних витрат відносяться
внески на загальне обов'язко�
ве соціальне страхування,
амортизація основних вироб�
ничих засобів, розрахована
згідно ЗУ "Про оподаткуван�
ня прибутку підприємств".

До складу адміністратив�
них витрат відносяться витра�
ти, пов'язані з обслуговуван�
ням та управлінням підприєм�
ством, відрахування на
соціальне страхування, опла�
та розрахунково � касового
обслуговування, послуги бан�
ків, оплата податків та зборів
та інше згідно "Порядку фор�

мування тарифів на послуги з
централізованого водопоста�
чання та водовідведення",
затвердженого постановою
КМУ № 959 від 12.07.2006 р.

Планова вартість надання
1 м3 послуг для розрахунку
тарифу з 01.09.07 р. �
01.09.08 р. складає 2,51 грн.
з водопостачання та 2,24 грн.
з водовідведення. Відповідно
тариф для населення складає
3,25 грн. з водопостачання та
2,90 грн. з водовідведення,
який включає рентабельність
8% та ПДВ 20 %.

Головний економіст  
О. В. Олійник

Статті витрат Од. виміру

Водопостачання Водовідведення

Факт 2006

року

Факт 9 міс. 

2007 року

Факт 2006

року

Факт 9 міс. 

2007 року

Матеріали Тис. грн. 305,7 351,8 74,6 48,9

Електроенергія �"� 1003,9 956,1 413,0 408,3

Амортизація �"� 119,6 124,0 178,4 127,7

Оплата праці �"� 427,0 417,6 615,0 552,2

Відр.на соц.зах �"� 155,6 154,7 233,4 208,1

Заг.виробничі �"� 422,8 343,8 325,8 233,9

Адміністратив. �"� 271,0 241,8 208,8 166,7

Витр.на збут �"� 86,9 76,9 67,0 52,6

Інші опер.витр �"� 14,5 16,8 10,9 13,3

Всього витрат �"� 2807,0 2683,5 2126,9 1811,7

Обсяг реал.пос. Т м3 1497,8 1141,6 1140,3 928,7

С/вартість 1 м Грн. 1,87 2,35 1,87 1,95

Ціна для насел. Рент 8%ПДВ20 �"� 2,42 3,05 2,42 2,53

Нові тарифи на воду

Продовження на стор. 10
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ТАРИФИ НА ОПЛАТУ ПОСЛУГ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ 

в м. БОЯРКА з 01.01.2008 року

Комунальне підприємство "БОЯРКА � ВОДОКАНАЛ" повідомляє, що згі�
дно ст.28 Закону України "Про місцеве самоврядування" та згідно рішення
Виконавчого комітету Боярської Міської Ради за № 162/4 від 18.12.2007 р.
з 01.01.2008 року встановлені тарифи на послуги водопостачання та водовід�

ведення, які відшкодовують 85% вартості цих послуг, а саме: ВОДА � 2,74
грн. за 1 м.куб. СТОКИ � 2,50 грн за 1 м.куб.

Норми водовикористання для населення встановлено Будівельними нор�
мами і правилами ( БНІП) 2 04.01.85

Директор КП Бояркаводоканал             В.Д. Клименко
Головний економіст О.В.Олійник

№п/п вид послуги норма споживання тариф

1 Водорозбірна колонка або кран у дворі 95 л/добу; 2,85 мЗ/місяць 7 грн. 81 коп.

2 Вода у будинку без центральної каналізації 120 л/добу; 3,6 мЗ/місяць 9 грн. 86 коп.

3 Вода у будинку без центральної каналізації з газовою колонкою або електронагрівачем 190 л/добу; 5,7 мЗ/місяць 15 грн. 62 коп.

4 Вода у будинку із центральною каналізацією без газової колонки або електронагрівача 190 л/добу; 5,7 мЗ/місяць 29 грн. 87 коп.

5 Вода у будинку із центральною каналізацією з газовою колонкою або електронагрівачем 210 л/добу; 6,3 мЗ/місяць ЗЗ грн. ОІ коп.

6 Вода в багатоповерховому будинку з централізованим гарячим водопостачанням 250 л/добу; 7,5 мЗ/місяць 39 грн. 30 коп.

7 Все теж, але на період відсутності гарячого водопостачання 190 л/добу; 5,7 мЗ/місяць 29 грн. 87 коп.

8 Вода у будинку з сидячими ваннами з центральним гарячим водопостачанням і центральною каналізацією 230 л/добу; 6,9 мЗ/місяць 36 грн. 16 коп.

9 Все теж, але на період відсутності гарячого водопостачання 190 л/добу; 5,7 мЗ/місяць 29 грн. 87 коп.

10 Гуртожитки зі спільними душами із центральною каналізацією без кухні 85 л/добу; 2,6 мЗ/місяць 13 грн. 62 коп.

11 Гуртожитки зі спільними кухнями із центральною каналізацією і блоками душових у кожній секції 140 л/добу; 4,2 мЗ/місяць 22 грн. 01 коп.

12 Водопостачання для дачних ділянок за 1 мЗ 2 грн. 74 коп.

13 Водовідведення для дачних ділянок за 1 мЗ 2 грн. 50 коп.

Початок на стор. 9

АААА кккк тттт ииии ВАНДАЛІЗМУ
вввв     ллллііііффффттттооооввввооооммммуууу    ггггооооссссппппооооддддааааррррссссттттвввв іііі

24 грудня 2007 року
передноворічний настрій міс�
цевих жителів багатоповер�
хових будинків зіпсував той
факт, що в більшості будин�

ків ліфт виявився несправ�
ним. Із запитаннями щодо
можливостей розв'язання
цієї проблеми я звернулася до
директора МПП "Ліфт�сер�

віс" Давиденка Валентина
Валерійовича.  Він розповів
про численні акти вандалізму
у ніч з 24 на 25 грудня  по
вулиці Білогородській (буд.
25 п.1,2,3,5,6 , буд. 23 п. 1);
по вул. Гоголя, 78; вул. Мая�
ковського, 2; Лінійна 28. З
двигунів ліфтів була викраде�
на велика кількість запча�
стин, що містять незначну
кількість кольорового мета�
лу. В буд. 51 корп. 2, п.2 по
вул. Білогородській трапля�
ються часті перепади напру�
ги. Це призводить до того, що
користування ліфтом на дея�
кий час обмежується через
псування електричного
обладнання.

В деяких будинках м.
Боярка, зокрема, на вул.
Лінійній 28, двері в ліфтову
кімнату взагалі відсутні.
Доступ до  двигуна має кожен

"бажаючий".  Якщо в даних
будинках  злочинців знайти
не вдалось, то на вулиці Біло�
городській (буд. 41, 27 п.4,
21 п.1), Сєдова 13, Лінійна
30, "винною" стороною є самі
жителі будинків. Перенаван�
таження та неправильне
користування ліфтом призво�
дить до значних проблем.
Ресурси для відновлення зап�
частин значно перевищують
незаплановані витрати. У
зв'язку з тим, що не були своє�
часно сплачені рахунки, жите�
лі м. Боярка є боржниками
перед ЖКГ на суму 800 тис.
грн. За підтримки міського
голови Добрівського Т.Г. було
отримано певну кількість зап�
частин в борг у спеціалізова�
них підприємств. Давиденко
В.В, вважає за доцільне від�
значити  працівників�елек�
тромеханіків МПП "Ліфт�

сервіс" Хомяка Ігора Арсенті�
йовича та Юхименка Олек�
сандра Володимировича. За
їхньої участі  на сьогоднішній
день 90% ліфтів  відновили
свою роботу та працю�ють в
звичайному режимі.

Шановні жителі м. Бояр�
ка! МПП "Ліфт�сервіс" ще
раз нагадує Вам, що перена�
вантаження ліфтів, експлуа�
тація їх не за призначенням
та недотримання норм
експлуатації (перевезення
важкого вантажу, будівель�
них матеріалів, меблів, дитя�
чих колясок) та Ваша неу�
важність призводить до знач�
них грошових витрат та про�
блем. Звертаємось до Вашої
свідомості, якщо ліфт не пот�
рібен Вам, то він необхідний
для бабусі, яка проживає на
9�му поверсі. 

Смірнова Марина

В серпні�жовтні 2006 р. в
ДНЗ "Іскорка" було зроблено
капітальний ремонт опалю�
вальної системи. Роботи були
виконані ТОВ "Ресурсозбере�
ження", яке очолює директор
Кацап Федір Іванович. На
ремонт було витрачено близь�
ко 300 тис. грн. Згідно угоди
про виконання робіт, термін
гарантії роботи опалювальної
системи садочка � 5 років.

Не пройшло і року, як
опалювальна система вий�
шла з ладу.

Станом на 24.01.08 р. в
ДНЗ протекло 15 радіаторів
опалення, що призвело до
затоплення 6 груп, кабінетів
завідуючої, методиста, бух�
галтера, харчоблоку та
коридорів.

Влітку 2007 року у вище�
названих приміщеннях було
зроблено ремонти, вартість
яких становить 20 тисяч гри�
вень. Внаслідок затоплення
пошкоджено лінолеум, ков�
ролін, ламінад, килимові
покриття, підвісна стеля,

шпалери, "затекла" електро�
проводка. Щоденно збільшу�
ється кількість радіаторів, що
протікають.

Завідуюча ДНЗ "Іскорка"
Н.Г. Ковальчук, батьківська
громада "стукають в усі
двері", щоб виправити ситуа�
цію. Міський голова Т.Г.
Добрівський дав доручення
своєму заступнику А.К.
Тахтарбаєву вжити відповід�
них заходів щодо термінового
проведення ремонтних робіт.

А що ж нам відповів

Резонансні події

ЧЕРЕЗ БЕЗВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДОРОСЛИХ СТРАЖДАЮТЬ ДІТИ
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РІШЕННЯ МІСЬКВИКОНКОМУ В ДІЇ

директор ТОВ "Ресурсозбе�
реження" Ф.І. Кацап?

Навіть не фахівцю видно,
що відповідь Ф.І. Кацапа
завідуючій ДНЗ "Іскорка"
Н.Г. Ковальчук � це звичай�
нісінька відписка. 

Працівники дитячого
садка, які щоденно прибира�

ють воду з підлоги, батьки,
діти яких відвідують садочок,
щиро сподіваються, що
міськвиконком з такими
керівниками буде розмовляти
мовою ЗАКОНУ! За таку без�
відповідальність слід карати.

Іван Цушко

Розглянувши скарги
гром. Павлючик О.В. і
мешканців міста про пору�
шення Правил торгівельно�
го обслуговування в кафе "�
Дукат" (підвищення рівня
шуму) та на підставі Поста�
нови державної санітарно�
епідеміологічної служби
Києво�Святошинського
району № 146 від 29.12
2007 року про застосування
адміністративно�запобіж�
них заходів за порушення
санітарного законодавства у
кафе "Дукат" за адресою: м.
Боярка, вул. Б.Хмельниць�
кого, 113  виконком Бояр�
ської міської ради вирішив:

1. Припинити роботу
кафе "Дукат" до виконання
в повному обсязі вимог при�
пису Києво�Святошинської
райСЕС № 4870 від
25.12.2007 року і № 4909
від 28.12.2007 року.

2. Попередити ФО � П.
Муратову С.М., що питання
про поновлення дозволу на
початок роботи кафе буде
переглянуто після виконан�
ня п.1 даного рішення.

3. Контроль за виконан�
ням даного рішення покласти
на першого заступника місь�
кого голови Р.В. Гладкого.

(Рішення № 5/1 від
15.01.2008 року).

Заслухавши висновки
комісії з благоустрою тери�
торії м.Боярки про антиса�
нітарійний та безгосподар�
ський стан кіоску по при�
йому склопосуду ТОВ
"Астранотус" в м.Боярка,
вул.  Молодіжна, 76, роз�
глянувши представлені
документи, враховуючи,
що ТОВ "Астранотус" не
оформив в установленому
чинним законодавством
порядку земельну ділянку
під кіоском та бетонним
блоком, не виконав проек�
ту на встановлення малої
архітектурної форми, не
отримав рішення виконко�
му, також враховуючи, що
30.01.2005 року закінчи�
вся строк дії ліцензії на
дозволений вид господар�
ської діяльності, керую�
чись ст. 376 Цивільного

Кодексу України, ст. 31
Закону України "Про міс�
цеве самоврядування в
Україні", виконком міської
ради вирішив:

1. Зобов"язати ТОВ
"Астранотус" в термін до
05.12.2006 року знести без�
господарний кіоск по при�
йому склопосуду в м.Бояр�
ка, вул. Молодіжна, 76, що
знаходиться в антисаніта�
рійному стані.

2. Попередити ТОВ
"Астранотус", що в разі
невиконанні пункту 1 дано�
го рішення кіоск буде знесе�
но за рахунок власника.
(Рішення Боярської міської
ради  №124/29 від
07.11.2006 року).
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Повсюдне впровадження
в Україні гербів і прапорів
населених пунктів, повер�
нення первісного значення
символам місцевого самов�
рядування не тільки реаль�
но відроджує давню євро�
пейську традицію, але й
формує історичну свідомість
та культурний рівень грома�
дян конкретних територі�
альних громад. 

Згідно зі ст.22 Закону
України “Про місцеве сам�
оврядування” територіальні
громади можуть мати влас�
ну символіку � герб, прапор
тощо. Відповідно до Указу
Президента України від 18
травня 2000 року “Про впо�
рядкування геральдичної
справи в Україні” створення
територіальної символіки
має ґрунтуватися на засадах
геральдичної науки, місце�
вої і загальної історії. Сим�
воли самоврядування потре�
бують експертизи фахівців з
історії та геральдики.

Герб територіальної гро�
мади відображає найголов�
ніші історичні події поселен�
ня. Це може бути як час
його заснування, так і
легенди про його виникнен�
ня. Історія територіального
герботворення має багатові�
ковий розвиток, а тому
нерідко міські герби відоб�
ражають серед іншого й
зображення небесних
покровителів, святих патро�
нів місцевості.

Поселення на території
Боярки має тисячолітню
історію, яка підтверджуєть�
ся існуванням давньорусь�
кого малого міста, в якому
було зведено фортецю на
місці сучасного Боярського
(Будаївського) городища.
Поселення виникло серед
лісів і виконувало роль фор�
посту в системі валів між
Дніпром та Ірпенем, захи�
щаючи Київ від кочівників з
півдня. 

Згадувана смуга укріпле�
них валів, так звана
Вітянсько�Бобрицька лінія
укріплень Змійових валів,
складала один оборонний
рубіж з річкою Притваркою.
Вали простягнулись уздовж
правого її берега аж до Ірпе�
ня. Притварка починається
на межі сучасного міста і
лісу, так само, як ще кілька
років тому починалась з
території нашого міста
(сучасний парк ім.Тараса
Шевченка) і легендарна
ріка Віта, по лівому берегу
якої і продовжувалась згада�
на лінія валів аж до Дніпра. 

У XVI � на початку XVII
століть цією місцевістю
володіли відомі шляхетські
роди, такі як Раї, Позняки,
князі Острозькі, Корецькі; а
в  XVII�XVIII століттях �
Києво�Печерська лавра.

У другій половині XIX
століття почалося будівниц�
тво залізниці Київ�Одеса.
Було зведено першу від
Києва залізничну станцію
під назвою „Боярка”, тоді
залізнична колія перетнула
по насипу річку Притварку.
Прокладення залізниці
докорінно змінило структу�
ру та спосіб життя місцевого
населення, спричинило
грандіозний розвиток дав�
ньої Будаївки. 

Наприкінці ХІХ � почат�
ку ХХ століть виникло дачне
поселення під назвою Бояр�
ка, в якому почалося актив�
не формування нових функ�
цій місцевості вже як дач�
ної, відпочинкової і курорт�
но�лікувальної. Протягом
майже всього XX століття
саме із славою курорту
пов’язується в основному
функціонування селища
міського типу Будаївка�Бо�
ярка, а від 1956 року і міста
Боярка. 

Починаючи з 1855 року
дві церкви на городищі в
Будаївці висвячувались на
честь патрона Київської
землі архістратига Михаїла.
І тепер найдавніший храм
міста � Свято�Михайлівська
церква, яку було зведено
1902 року. Присутність у
геральдиці Боярки архістра�
тига Михаїла засвідчує його
позитивний образ як символ
боротьби світлого над тем�
ним, Божого над диявольсь�
ким, символ духовної осно�
ви не тільки історичного
минулого, але й майбутньо�
го зростання міста. 

Слід зауважити, що у
гербах цілого краю чи муні�
ципальних гербах зустріча�
ються випадки зображення
лише одного із семи архан�
гелів, а саме – архістратига
Михаїла. Зображувався він
на гербах давнього Київ�
ського воєводства і пізнішої
Київської губернії. Присут�
ній архангел Михаїл і на
гербах давніх міст Німеччи�
ни, Польщі, Литви. Нині
архістратиг є на гербах
Києва, Івано�Франківська,
Гадяча, Клевані, Кролевця,
Овруча, Архангельська (�
Росія), Новогрудка (Біло�
русь) та інших міст.

Згідно з геральдичними
вимогами і методичними

рекомендаціями, розробле�
ними Українським гераль�
дичним товариством, герб
міста подається у щиті із
заокругленою нижньою
частиною. Щит увінчується
стилізованою короною, яка
вказує на статус поселення.
У нашому випадку – це
міська срібна корона з
трьома зубцями, заштрихо�
вана під цеглу, що вказує
на статус міста. Гербовий
малюнок має відповідати
вимогам геральдичної ком�
позиції. Малюнок подаєть�
ся лише двомірний, без пів�
тіней і перспективних
зображень.

Для Боярки очевидним
є переважання геральдич�
них зеленого і жовтого
(золотого) кольорів. Вва�
жається, що зелений колір
є символом надії, радості,
достатку та передає при�
сутність в місцевості лісів і
лугів. Цей колір викори�
стовується і при поясненні
курортної функції посе�
лення у випадку, якщо
воно оточене лісами.

Місто Боярка оточене
віковим сосновим лісом,
який відіграв визначальну
роль у формуванні курорт�
но�лікувальнго функціону�
вання території. Вважаєть�
ся, що сосна символізує
також філософську душу,
шляхетність походження,
щирість, сердечність, витон�
ченість 

Золотий (жовтий) колір
в геральдиці – це символ
багатства, справедливості,
великої душі, щиросердя.
Колір, між іншим, вказує і
на сонячну місцевість,
цілющі піски і лікувальне
повітря.

Позначення існування
давньоруської фортеці на
гербі Боярки передається
зображенням веж і частоко�
лу. До речі, в європейській
геральдичній традиції мур
означає силу, багатство,
символізує права міста, його
давню історію. Розчинена
брама, а тим паче відсут�
ність створок воріт,  вказує
на гостинність, відкритість
для всіх, постійне поповнен�
ня міста за рахунок ново�
прибулих мешканців.

Річка зображується в
геральдиці як срібна хвиля�
ста смуга, вона символізує
підтвердження доцільності
розпочатої справи, а також
пов’язані з річкою події в
історії поселення. На зна�
чення залізниці в житті
Боярки на гербі вказує вузь�

ка смуга з розміщеними на
ній почергово чорними і
білими прямокутниками.

Найпопулярніший хри�
стиянський культ на Київ�
щині після Божої Матері �
це культ архістратига Миха�
їла, воєнноначальника
небесного воїнства. У пере�
кладі з єврейського це ім’я
означає – “рівний Богу”.
Його зображують з білими
крилами і в білому вбранні
як переможця диявола або
змія. Знаряддям архангела
Михаїла можуть бути спис
або спис, на якому біла
хоругва з червоним хрестом,
зелена фінікова гілка,
огненний  або звичайний
меч, щит з червоним хре�
стом і терези, що символізу�
ють рівновагу добрих і злих
сил та вчинків людини, які
зважує сам архістратиг
Михаїл. 

Відзначення культу архі�
стратига Михаїла у христи�
янстві почалося ще в IV сто�
літті. Нині у православних
Михайла припадає на 21
листопада. Саме цього дня у
Боярці відбувається храмо�
ве свято на відзначення
закладення на городищі
найстарішої місцевої Свято�
Михайлівської церкви. Ще
один праздник, пов’язаний
з цим архангелом, припадає
на 19 вересня і називається
Спомин чуда  архістратига
Михаїла.

Колір ангелів і всього
ангельського – білий, свід�
чення непорушної чистоти.
Червоний і чорний кольори
традиційні для Київщини,
адже споконвічно викори�
стовувалися у вишивках міс�
цевого українського населен�
ня. Окрім того червоний
колір � це символ хоробрості,
мужності і стійкості. Срібло
або білий колір в геральдиці �
символ чистоти і невинності
(незайманості).

Опис герба
У золотому полі � срібний

архистратиг Михаїл з мечем
у піднятій правій руці і тере�
зами в опущеній лівій руці.
На грудях архангела пере�
тинаються дві червоні стріч�
ки. Обабіч архангела розмі�
щено по одній сосні з черво�
ними стовбурами і зеленою
кроною. 

Нижче архангела срібна
дерев’яна давньоруська
фортечна вежа�брама зі
знятими воротами. Від вежі
в обидва боки вгору під
кутом 45 градусів відходить
срібний дерев’яний часто�

кіл, що впирається в краї
поля щита. 

Під брамою на зеленому
полі перетинаються дві
смуги: праворуч смуга з
почерговими срібними і чор�
ними прямокутниками,
ліворуч � срібна хвиляста
смуга. 

Над картушем герба �
срібна міська корона. Кар�
туш, що обрамлює поле
герба, переважно червоний.
З низу і з боків герб огорта�
ють дві соснові гілки з шиш�
ками, переплетені червоною
стрічкою, на якій по центру
нижче щита, на місці спле�
тіння гілок, напис білим
кольором � БОЯРКА.

Опис прапора:
Квадратне полотнище,

поділене на три горизон�
тальні смуги: верхня –
жовта, середня – біла,
нижня – зелена, мають
співвідношення по висоті
2:1:2 або 2/5, 1/5 і 2/5.

Робоча геральдична комісія 
Боярської міської ради:
Тарас Добрівський – Бояр�
ський міський голова;
Сергій Лисенко – автор�
розробник, заступник голо�
ви Українського геральдич�
ного товариства;
Валерій Шульга – заступ�
ник Боярського міського
голови;
Любов Кравченко –
директор Боярського краєз�
навчого музею;
Ніна Харчук – заслужений
журналіст України, депутат
Боярської міської ради.

За правду, мир і спокій,
За щиру Україну
Єднаймося ж, брати мої,
Хай мова рідна лине!

Єднаймо наші сили,
Здоров'я і життя
За щиру Україну
Без сліз і побиття!

І буде сонце ясне 
світити із небес
Без хмар, без сліз, без
смутку,
Щоб морок кривди щез!

Дарують щедрість ниви
Пшеничним колоском,
Єднаймо наші сили,
Щоб вистоять гуртом!

Руденко Ольга, 10
років, вихованка літе-
ратурно-художньої сту-
дії "Слово" Боярського
Будинку культури.
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В 2007 році спеціаліста�
ми Боярського міськвикон�
кому, відповідальними за
реєстрацію актів цивільного
стану, зареєстровано 464
немовляти, що на 19 менше
порівняно з 2006 роком.
Сказати, що всі новонаро�
джені � боярчани, то це буде
далеко від істини. Адже
Правила реєстрації актів
цивільного стану в Україні
передбачають реєстрацію
новонародженого не тільки
за місцем прописки батьків,
а й за місцем фактичного
народження. Оскільки в
місті Боярка знаходиться
районний пологовий буди�
нок, то 94 дитини було заре�
єстровано за фактичним
місцем народження, при
тому, що батьки прожива�
ють та прописані в інших
населених пунктах України.
Крім того, в Боярці реєстру�
ються діти, залишені в поло�
говому будинку, діти, які
померли на першому тижні
життя та мертвонароджені.
Отже, з цього випливає вис�
новок � у 2007 році було
зареєстровано 363 дітей�
боярчан.

Із загальної кількості
дітей, зареєстрованих в
2007 році, народили вперше
� 285 матерів, вдруге � 146,
втретє � 25, а лише 5 мам
ризикнули мати в сім"ї
чотирьох дітей.

При реєстрації наро�

дження в актовому записі
про народження фіксується
тричленна форма (прізви�
ще, власне ім"я та по�бать�
кові), яка має бути точно
відтворена в наступних
документах особи, бо саме
так індивідуалізується особа.

Ім"я � унікальний код
особистості, поєднання зву�
ків, які спроможні впливати
на людську долю. Важливо і
як звучить ім"я дитини �
лагідно, зменшено, пестли�
во, як воно співпадає з
ім"ям батька. Тому зрозумі�
лі пошуки батьків імені
дитини, вагання та сумніви
при цьому. Спостереження
за останні роки дають право
стверджувати, що  коло
масових  імен розімкнуто і
стало модно називати малю�
ків традиційними українсь�
ким іменами. З 203 дівчаток
� найбільше з іменами :
Марія � 17, Софія � 13, Анна
� 9, Катерина � 8, Тетяна �
5, а з 257  хлопчиків : Мак�
сим � 17, Іван � 12, Дмитро �
11, Михайло � 8, Богдан � 9,
Денис � 11, Андрій � 15,
Назарій � 11.

Проведений аналіз дає
підстави зробити висновок,
що батьки відновили свої
права на такі забуті імена,
як : Єва � 4, Соломія �1,
Меланія � 1, Христина �1,
Тимофій � 5, Матвій � 2,
Дем"ян �1, Макар � 1.

Але, нажаль, такі краси�

ві імена, які були такими
поширеними в 60�70 роки
як Людмила, Світлана,
Віра, Любов, Ніна, Лідія, �
зовсім не зустрічаються.  І,
як на диво, жодного хлопчи�
ка в 2007 році із 53 варіан�
тів імен не названо ні Вікто�
ром, ні Віталієм, ні Тарасом.

Зате міцно в іменний
репертуар ввійшли зарубіж�
ні імена : Ніка, Тінатін,
Цисмарі, Віолетта, Крісті�
на, Дамір, Ренат, Артур.

Щоб відрізнитись на тлі
масових, подружні пари
звертаються до імен з
поетичним забарвленням :
Злата � 3, Мілада � 2, Аліса �
2, Ангеліна � 5, Кароліна �
8, Юліана � 2, Даніїл � 8,
Нікіта � 12.

Можна констатувати той
факт, що батьки досить
часто обирають для дівчаток
імена, утворені від чолові�
чих імен � Вікторія �10,
Валерія � 5, Олександра � 6,
Євгенія � 2, Влада �1. 

Деякі татусі та мами,
реалізуючи ст. 146 Сімейно�
го кодексу України, дають
дітям подвійні імена, як:
Марія�Іоанна, Софія�Ра�
хелла. Схвально, коли бать�
ки звертаються до церков�
но�богослужної книги, яка
містить імена святих, розмі�
щених по дням місяця, для
того, щоб цей святий засту�
пався за немовля. Саме за
таким принципом було наз�

вано: Микола � 2, Олексій �
4, Валентин � 2, Георгій �1,
Павло � 5, Петро � 1, Яків �
1, та не тільки вони.

Оскільки ім"я для люди�
ни є одним з дуже значущих
факторів  в її майбутньому
житті, хочеться застерегти
батьків, коли вони неуваж�
но ставляться до того, як
ім"я поєднується з прізви�
щем та по�батькові, бо ж
дивно звучить сполучення �
Руда Злата, Драбина Каро�
ліна, Бажан (ім"я) Артуро�
вич, Ренат Васильо�
вич. Мене, напри�
клад, радує, що
сьогодні не
н а з и в а ю т ь
А л ь о н а м и ,
Єкатеріна�
ми, Єлєнами.
Ні, це не
помилка, так
ці імена укра�
ї н с ь к о ю
мовою записа�
но в актових
записах.

Законодавство України
дозволяє батькам називати
дитину як завгодно, врахо�
вуючи родинні традиції, чи
вшановувати якусь видатну
особу, важливо те, щоб про�
тягом життя у неї не вини�
кало бажання його змінити.

спеціаліст I категорії
Боярського міськвиконкому

Медведєва В. В.

ТОВ "Максимум�нет" є
єдиною компанією, яка має
власну побудовану оптичну
мережу. На даний момент
мережа охоплює всю тери�
торію м. Боярка. На сьогод�
нішній день здано в експлуа�
тацію більше 90%  9 �ти
поверхових будинків. Зва�
жаючи на те, що активна
діяльність товариства розпо�
чалась в жовтні 2007 року,
воно робить швидкі кроки
для досягнення того, щоб
кожен користувач мав змогу
отримати якісні інтернет
послуги. Причому, незалеж�
но від місця проживання � в
приватному секторі, чи в
багатоповерхових будинках.

Головною ідеєю  діяль�
ност ТОВ "Максимум�нет"
є надання якісних мульти�
сервісних послуг (Інтернет
та передача даних, цифрове
телебачення), які є незалеж�
ними від погодних умов.
Вони побудовані на новіт�
ньому телекомунікаційному
обладнанні  з використан�
ням оптичних технологій.

Моїм співрозмовником є
директор ТОВ "Максимум�

нет" Зарубін Олександр
Олександрович.

- Пане Олександре, які
кроки для  розвитку міста
ви робили та плануєте
зробити?

� "У серпні 2007 року
було підключено до глобаль�
ної мережі Інтернет  Бояр�
ську ЗОШ №3. Школа без�
коштовно обслуговується і
їй надаються телекомуніка�
ційні послуги за підтримки
та безпосередньої участі
громадських діячів м. Бояр�
ка Борецького Олександра
та Осипенка Віталія.

В даний час є попередні
домовленості з Боярським
ЖКГ для забезпечнення
диспечерського зв"язку в
ліфтових. Це дозволить
здійснювати безпечне пере�
везення  в ліфтах як пас�
ажирів, так і вантажів. 

- Ваші цілі та завдання
на найближче майбутне?

� "Сьогодні нашою метою
є якісне задоволення потреб
вибагливого Інтернет�спожи�
вача, співпраця з органами
місцевої влади та органами
внутрішніх справ щодо реалі�

зації соціальних проектів.
Зокрема, організація  місько�
го громадського телебачення,
яке в повній мірі буде висвіт�
лювати події, що  відбувають�
ся у м. Боярка.  Зараз ми
закінчуємо підключення до
Інтернет�мережі в 2�ох та 5�
ти поверхових будинках та
переходимо до підключення в
приватному секторі.

- Чи є у Вас переваги над
іншими компаніями, які
надають Інтернет-послуги?

� "Наші переваги над
іншими компаніями поляга�
ють у тому, що ми надаємо
послуги в безкоштовному
підключенні; маємо краще
співвідношення ціни та
якості відносно тарифів;
цілодобову службу підтрим�
ки та злагоджену команду.

Наостанок хотів би
запевнити вже існуючих та
майбутніх абонентів, що ми
завжди будемо дотримува�
тися основних принципів:
порядності, професіоналіз�
му та надійності.

- Дякую за змістовну
бесіду.

Ващенко Олеся

Тематична виставка "Соборна незалежна Україна"
(РКГ);
Тематична виставка в кабінетах історії на тему
"Великий день єднання" (всі ЗНЗ)
Тематичні виступи�повідомлення "Соборність України"
(всі ЗНЗ)
Години спілкування на тему "День соборності України�
символ національного єднання українського народу".
(всі ЗНЗ)
Протягом тижня відбувається перегляд фільму "Собор
на крові" (РКГ)
Виховні години не тему: "Сила України в єдності",
"Єднаймось, брати українці", "Захід і Схід � єдині" 
(всі ЗНЗ).
Тематична лінійка " 22 січня � День соборності
України" (всі ЗНЗ).
Конкурс на краще знання символіки України, 
К�Святошинського району, м. Боярка.(всі ЗНЗ)
Виховний захід "Бережімо собори наших душ" (ЗНЗ №1)
Випуск тематичних стінгазет "Соборна незалежна
Україна"(ЗНЗ №5)
Виставка книг у шкільній бібліотеці на тему: "Ідеї
Соборності України у художніх творах" (всі ЗНЗ).
Круглий стіл "Ланцюг історії не перерветься" (ЗНЗ №5).
Літературно�історична вікторина "Чи є Соборність
актуальною проблемою сьогоднішньої України"
(всі ЗНЗ).

Спеціаліст I категорії по зв'язкам з громадськістю
Слюсар Л.І.

Заходи, присвячені  "Дню Соборності 

України". 22 січня 2008 року. БОЯРСЬКА ОПТИЧНА МЕРЕЖА

ІІІІ ММММ ’’’’ ЯЯЯЯ — УНІКАЛЬНИЙ КОД ОСОБИСТОСТІ
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18 січня 2008 року Киє�
во�Святошинський район�
ний Центр творчості молоді
"Оберіг" відкрив дитячу сту�
дію звукозапису. В урочи�
стостях брали участь:
� Т.В. Нестерук, директор

ЦТДЮ Київщини;
� О.С. Лук'янчук, заступ�

ник голови Києво�Свято�
шинської РДА;

� Ю.О. Одринська, началь�
ник відділу культури Киє�
во�Святошинської РДА;

� Л.С. Швидка, начальник
районного ІМЦ відділу
освіти Києво�Святошинсь�
кої РДА;

� Т.Г. Добрівський, Бояр�
ський міський голова;

� В.В. Шульга, заступник
Боярського міського
голови та інші.
У відкритті дитячої студії

звукозапису також брали
участь директори позаш�
кільних навчальних закла�
дів, їхні заступники з нав�
чально�виховної роботи,
п е д а г о г и � о р га н і з а то р и
загальноосвітніх навчаль�
них закладів району.

Із вступним словом до
присутніх звернулась Н.І.
Скакодуб, директор Центру
творчості молоді "Оберіг":

� "Кожний захід, який
проводиться у нас � не вико�

нується лише задля плану.
Він народжується колекти�
вом, плекається нами про�
тягом часу, як плекаємо ми
таланти в цьому закладі.

Ідея відкриття дитячої
студії звукозапису належить
Сергію Миколайовичу
Морозу, моєму попередни�
ку, в якого ще з моменту
відкриття закладу в 1990
році і зародилася ця ідея. Ви
запитаєте, чому саме студія
звукозапису? По�перше,
співучий наш Києво�Свято�
шинський район багатий на
творчу, обдаровану, тала�
новиту молодь, якої з кож�
ним днем стає все більше і
більше.

Адже кожній дитині від
народження дається
талант. Достатньо лише
створити відповідні умови,
додати любові, турботи,
поваги до дитини, як її
талант розквітне.

То ж сьогодні тут зібра�
лися ті, кому не байдужа
доля талановитої дитини,
кому не байдуже майбутнє
України. Лише завдяки тіс�
ній співпраці та консолідації
всіх структур: представни�
ків влади, педагогічних
колективів навчальних
закладів, батьківської гро�
мади, членів Піклувальної
ради, громадськості ми від�
криваємо студію звукозапи�

су для молоді Києво�Свя�
тошинського району.

Декілька слів про
заклад. В Центрі навча�

ється 1778 дітей. Близько
1000 вихованців � це бояр�
ські діти. В закладі працює

60 педагогів. Лише 10 із
них мають середню спе�
ціальну освіту, решта �
вищу. Весь адміністра�
тивно�методичний пер�

сонал має вищу освіту та
багаторічний досвід робо�

ти з дітьми. В закладі діють
56 гуртків, студій та май�
стерень. 

В Центрі 9 зразкових
дитячих колективів. В 2003
році почесне звання "Зраз�
ковий аматорський колек�
тив" було присвоєне театру�
студії "Світла хвиля" (керів�
ник Т. Іващенко). У 2006
році 3 керівники, які працю�
ють за сумісництвом на базі
Дмитрівської ЗОШ I�III
ступеня та дитячого об'єд�
нання "Ауровіль", захистили
це звання. Це: зразкова сту�
дія образотворчого мистец�
тва "Веселка" (керівник Н.
Нечай), зразкова хореогра�
фічна студія (керівник Н.
Делієргієва), зразкова вока�

льна студія "Барви" (керів�
ник О.Іванчук). У 2007
році почесне звання "Зраз�
ковий художній колектив"
захистили одночасно 5
дитячих колективів Центру:
зразкова студія образотвор�
чого мистецтва "Звичайне
диво" (керівник Т. Полі�
щук), зразкова студія
"Фітодизайн" (керівник Л.
Єріна), зразкова студія
бального танцю "Ритми"
(керівник О. Зарицька),
зразкова студія естрадно�
народного співу "Перлина"
(керівник � О. Нурищен�
ко), зразковий вокальний
ансамбль "Алегро" (керів�
ник О. Дзюба).

Це був найвищий показ�
ник в області. Ми маємо 9
стипендіатів. 10 керівників
студій отримують надбавку
до зарплати в розмірі 30% за
роботу з обдарованими діть�
ми. 3 керівники студій (Т.
Поліщук, Т. Іващенко, Л.
Терещенко)  захищають
звання "керівник гуртка�
методист".

Кінцевим результатом та
показником успішності
діяльності колективу є твор�
чі досягнення наших вихо�
ванців. Наші вихованці є
володарями Гран�прі та пер�
ших призових місць район�
них, обласних, Всеукраїнсь�
ких та міжнародних рівнів.

У 2007 р. вихованці зраз�
кової студії бального танцю
"Ритми" стали чемпіонами
України в номінації
"Ювенали" по спортивних
танцях; із них 2 пари цієї ж
студії увійшли в десятку
найсильніших дитячих пар
України .

В січні місяці 2008 року
колектив Центру прийняв
за честь запрошення Націо�
нальної ради Федерації
дитячих організацій Украї�
ни нашому зразковому
вокальному ансамблю "Але�
гро" (керівник О. Дзюба)
для участі у святковій про�
грамі у Ватікані (Рим),
присвяченій Різдву Христо�
вому за участі Папи Римсь�
кого Бенедикта XVI. З 2 по
12 січня діти перебували в
Італії. 30 хвилин тривав
їхній виступ. Діти отримали
благословення від самого
Папи Римського. 

В цей же час хореогра�
фічний колектив "Сонечко"
(керівник Г. Лебіга) брав
участь у Міжнародному
фестивалі пісні та танцю
"Ліпінські сніжинки" у Сло�
вакії, де отримали найвищу
нагороду конкурсу "Головна

цена".
В цьому ж фестивалі

брала участь вихованка
зразкової студії естрадно�
народного співу "Перлина"
Тетянка Сараніна. Їй також
була вручена найвища наго�
рода по вокальному мистец�
тву "Головна цена".

Пригадую момент, коли
після мого призначення на
посаду директора Центру
відбулася розмова з головою
Києво�Святошинської рай�
держадміністрації М.В.
Пашинським. На прощання
він звернувся до мене з про�
ханням: � "Надіє Іванівно!
Зробіть так, щоб "Оберіг"
"звучав".

Сподіваюсь, що колектив
Центру виконує поставлені
перед нами завдання.

З вітальними словами
виступили:
� О.С. Лук'янчук, заступ�

ник голови Києво�Свято�
шинської РДА;

� Т.Г. Добрівський, Бояр�
ський міський голова;

� А.Н. Лахтадир, депутат
Боярської міської ради,
голова жіночої громади
м. Боярка;

� Н.Ф. Харчук, депутат
Боярської міської ради,
заслужений журналіст
України;

� О.П. Борецький, підпри�
ємець, шанувальник твор�
чої молоді Центру.

Ольга Шандрик, вихо�
ванка зразкової студії естра�
дно�народного співу "Пер�
лина", виконала пісню
"Родители", музику і слова
до якої написав її батько
Микола Шандрик. 

Вихованка тієї ж студії
Тетянка Сараніна виконала
пісню "Україночка".

Виступ кожного вико�
навця зал тепло вітав опле�
сками.

Настала урочиста мить
відкриття дитячої студії…

(На капітальний ремонт
приміщень студії витраче-
но 35 тис. грн. бюджетних
коштів. На обладнання  -
23,5 тис. грн.

Свою долю у створення
студії внесли і вихованці
центру. За організацію
святкової програми на
честь професійного свята,
Дня міліції, спонсори та
РВ міліції подарували для
студії комп'ютер варті-
стю 5 тис. грн.).

Фото і репортаж 
Івана Цушка

ЦЕНТР ТВОРЧОСТІ МОЛОДІ "ОБЕРІГ"

ВІДКРИВАЄ ДИТЯЧУ СТУДІЮ ЗВУКОЗАПИСУ!

Таланти твої, Боярка!
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З 1 січня 2008 року згі�
дно норм Закону України 
"Про Державний бюджет
України на 2008 рік та про
внесення змін до деяких
законодавчих актів Украї�
ни" внесено низку важли�
вих змін до законодавчих
актів, які регулюють питан�
ня пенсійного забезпечення
громадян.

Встановлено нові розміри
прожиткового мінімуму для
осіб, які втратили працез�
датність: з 1 січня � 470,00
грн., з 1 квітня � 481,00
грн., з 1 липня � 482,00 грн.,
з 1 жовтня � 498,00 грн.

Величина оцінки одного
року страхового стажу дорів�
нює 1,2%, а за період участі
в солідарній та накопичу�
вальній системах пенсійного
страхування � 1,08%"; з 1
жовтня 2008 року при обчи�
сленні пенсії згідно із Зако�
ном України "Про загальноо�
бов'язкове державне пенсій�
не страхування" величина
оцінки одного року страхово�
го стажу за період участі
тільки у солідарній системі
дорівнює 1,35%.

Автоматизованим спосо�
бом, без надання додатко�
вих документів пенсіонера�
ми, пенсії призначені згідно
із Законом України "Про
загальнообов'язкове дер�
жавне пенсійне страхуван�
ня" із застосуванням показ�
ників середньої заробітної
плати працівників, зайня�
тих у галузях економіки
України за 2002 � 2005 роки
підлягають перерахунку з 1
січня із застосуванням
показника середньої заро�
бітної плати працівників,
зайнятих у галузях економі�
ки України за 2006 рік, що
застосовується для обчи�
слення пенсії (928,81 грн.)

Внесено зміни до Закону
України "Про жертви
нацистських переслідувань"
щодо встановлення таким
особам підвищень до пенсії. З
1 січня колишні неповнолітні
в'язні концентраційних табо�
рів, гетто, інших місць при�
мусового тримання, створе�
них фашистською Німеччи�
ною та її союзниками в
період Великої Вітчизняної
війни, колишні малолітні
в'язні концентраційних табо�
рів, визнані інвалідами від
загального захворювання,
трудового каліцтва та з інших
причин отримають право на
підвищення до пенсії.

Відповідно змін до Закону

України "Про соціальний
захист дітей війни "дітям вій�
ни"(крім тих, на яких поши�
рюється дія Закону України 
"Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захи�
сту") до пенсії або щомісячно�
го довічного грошового утри�
мання чи державної соціаль�
ної допомоги, що виплачуєть�
ся замість пенсії, незалежно
від встановлення інвалідності,
виплачується підвищення у
розмірі надбавки, встановле�
ної для учасників війни (10
відсотків прожиткового міні�
муму, для осіб, які втратили
працездатність).

Матерям, які народили
п'ятеро і більше дітей та вихо�
вали їх до шестирічного віку
підвищено розміри пенсій за
особливі заслуги перед Украї�
ною. До 1.01.2008 року цим
категоріям пенсіонерів пенсія
за особливі заслуги встано�
влювалась в розмірі від 20 до
25 відсотків прожиткового
мінімуму для осіб, які втрати�
ли працездатність, а з січня
цього року �встановлюється в
розмірі від 35 до 40 відсотків
прожиткового мінімуму.

До Закону України "Про
статус і соціальний захист
громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської
катастрофи" внесені зміни,
відповідно до яких розміри
додаткових пенсій та міні�

мальні розміри пенсій по
інвалідності або у зв'язку з
втратою годувальника визна�
чаються у відсотках від про�
житкового мінімуму для осіб,
які втратили працездатність.

Всі вищезазначені пере�
рахунки проводяться авто�
матично, по документам
пенсійної справи, без надан�
ня додаткових документів.

Вже в середині січня роз�
почнуться виплати пенсій у
збільшених розмірах, а тим
пенсіонерам, які отримали
пенсії у першій декаді січня
в не перерахованих розмі�
рах, буде проведено відпо�
відну доплату. Підрозділами
Національного оператора
поштового зв'язку буде
забезпечена виплата пенсій
за додатковими відомостя�
ми. При цьому виплата пен�
сій особам, для яких випла�
ту не проведено, здійсню�
ється за двома відомостями
(основними та додаткови�
ми) одночасно.

Якщо пенсіонер, продов�
жуючи працювати, набув
стажу, достатнього для приз�
начення пенсії відповідно до
частини першої статті 28
Закону України "Про загаль�
нообов'язкове пенсійне
страхування" (чоловіки � 25
років, жінки � 20 років), то
за заявою пенсіонера прова�
диться відповідний перераху�

нок пенсії, незалежно від
того, скільки часу минуло
після призначення пенсії при
неповному стажі, з ураху�
ванням заробітної плати, з
якої призначено (попередньо
перераховано) пенсію.

У разі, якщо застрахова�
на особа після призначення
(перерахунку) пенсії про�
працювала менше ніж 24
місяці страхового стажу,
можливо провести перера�
хунок пенсії через 24 кален�
дарних місяці після призна�
чення (попереднього пере�
рахунку) з урахуванням
страхового стажу після
призначення (попереднього
перерахунку) з урахуван�
ням заробітної плати, з якої
призначено (попередньо
перераховано) пенсію.

Зазначеній категорії пен�
сіонерів для перерахунку
пенсії необхідно звернутись
до управління з паспортом,
ідентифікаційним кодом,
трудовою книжкою, даними
персоніфікованого обліку за
період з 2000 року по
момент звільнення.

Перерахунок провадить-
ся з 01.01.2008 року у разі,
якщо заява подана до упра-
вління до 31.12.2008 р.

Щодо питань пенсійного
забезпечення в управлінні
працюють телефони "гаря-
чої лінії" 7-23-44, 5-23-27.

Яка буде тривалість
основної щорічної відпуст-
ки у жінки, державного
службовця, яка має дити-
ну інваліда ?

Відповідно до Закону
України "Про державну
службу" (стаття 35) дер�
жавним службовцям нада�
ється щорічна відпустка
терміном 30 календарних
днів, якщо законодавством
не передбачено більш три�
валої відпустки.

Згідно з Законом Украї�
ни "Про відпустки" (стаття
19) жінці, яка працює і має
двох і більше дітей віком до
15 років або дитину інвалі�
да, щорічно надається
додаткова оплачувана від�
пустка тривалістю 7 кален�
дарних днів без урахування
святкових і неробочих днів
(стаття 73 КЗпП України).

Дія Закону України "Про
відпустки" поширюється на
жінок державних службов�
ців, які мають двох і більше
дітей віком до 15 років, або
дитину інваліда.

Який порядок надання
допомоги на поховання
члена сім'ї застрахованої
особи?

Відповідно до ст. 45 Зако�
ну України "Про загальноо�
бов'язкове державне соціаль�
не страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працез�
датності та витратами, зумо�
вленими народженням та
похованням" від 18.01.2001
р. N 2240 (далі � Закон N
2240) допомога на похован�
ня надається за рахунок кош�
тів Фонду з тимчасової втра�
ти працездатності у разі
смерті застрахованої особи, а
також членів сім'ї, які пере�

бували на її утриманні: дру�
жини (чоловіка); дітей, бра�
тів, сестер та онуків, які не
досягли 18 років або старших
цього віку, якщо вони стали
інвалідами до 18 років (бра�
тів, сестер та онуків � за
умови, що вони не мають
працездатних батьків), а сту�
дентів та учнів середніх про�
фесійно�технічних та вищих
навчальних закладів з ден�
ною формою навчання � до
23 років; батька, матері; діда
та баби за прямою лінією спо�
рідненості. Не вважаються
такими, що перебували на
утриманні застрахованої
особи, члени сім'ї, які мали
самостійні джерела засобів до
існування (одержували заро�
бітну плату, пенсію тощо). 

Абзацом другим частини
четвертої статті 51 Закону N
2240 передбачено, що допо�

мога на поховання члена
сім'ї застрахованої особи
призначається застрахова�
ній особі на підставі свідоц�
тва про смерть, виданого
органом реєстрації актів
цивільного стану, та довідки
з місця проживання про
перебування померлого
члена сім'ї на утриманні
застрахованої особи. 

Отже, допомогу на похо�
вання особи, яка на момент
настання смерті не працюва�
ла і перебувала на утриман�
ні, отримується за основним
місцем роботи при наданні
належних документів. 

Довідку про перебування
померлого чоловіка на
Вашому утриманні надає
ЖЕК за місцем проживан�
ня. За отриманням такої
довідки Ви також можете
звернутися до відповідного

управління житлово�кому�
нального господарства,
виконавчого органу райради
(міськради). 

Надання ЖЕК довідок
про перебування особи на
утриманні передбачено ст.
35 Закону України "Про
загальнообов'язкове дер�
жавне соціальне страхуван�
ня від нещасного випадку на
виробництві та професійно�
го захворювання, які спри�
чинили втрату працездатно�
сті" від 23.09.99 р. N 1105.

Консультації спеціалістів

Сьогодні нашою співрозмовницею є начальник управління Пенсійного Фонду України у Києво-

Святошинському районі Михальченко Лідія Яківна. 

Лідіє Яківно! Наші читачі знають, що Законом України “Про Державний бюджет України на

2008 рік внесено ряд змін до законодавчих актів, які регулюють питання пенсійного забезпечення

громадян. Чи не могли б Ви прокоментувати ці зміни до законодавчих актів?

У боярчан накопичилось чимало питань юридичного характеру, з якими вони звертаються до редакції.

Відповісти на них ми попросили головного спеціаліста з юридичних питань Боярського міськвиконкому

Сидорука Евгена Степановича. 
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ДД ОО   УУ ВВ АА ГГ ИИ   ПП ЕЕ НН СС ІІ ОО НН ЕЕ РРІІ ВВ   !!

З 29.01. по 29.02. 2008 року, щовівторка, в приміщенні

Боярської міської ради проводиться прийом громадян

спеціалістами управління Пенсійного фонду України в Києво�

Святошинському районі з питань пенсійного забезпечення.

Режим роботи:

З 9�00 до 16�00 години,

З 13�00 до 13�30 � обідня перерва

Магазин%склад
“100% бавовни” 

(Боярка, вул. 
Б. Хмельницького, 113)

пропонує:
рушники, постільну
білизну, махрові
халати, подушки,
ковдри,
подарункові
набори.

ОГОЛОШЕННЯ

Втрачений студентський

квиток  серія КВ № 87547121,

виданий НТУУ "КПІ" на ім'я

Боса Анна Адріанівна, вважа�

ти недійсним.

ОО ГГОО ЛЛОО ШШ ЕЕ НН НН ЯЯ

Боярському КП
"Комунсервіс" на постій�
ну роботу потрібен голов�
ний бухгалтер.

Довідки за тел. 41�170

Свято Водохрещення
(Богоявлення) є хрещення
Ісуса Хреста � останнє з
різдв'яних свят. Хрещення
водою почав Предтеча Хре�
ста � Іоанн. Іоанн свідчив,
що Той, Хто хрестити
водою послав його, оповів:
"Над ким Духа побачиш,
що сходить і зостається на
ньому � це Той, що хре�
ститься Духом Святим".
Іоанн хрестив водою
людей, кажучи, щоб віри�
ли, бо прийде Він (тобто
Ісус Христос), і тому він
хрестить водою, бо знає,
що Він з'явиться. Коли
Ісусові виповнилося 30
років, настав Йому час
вийти до людей зі своєю
наукою. Він прийшов на
річку Іордан до Іоанна Хре�
стителя, щоб охреститися
від нього. Охрестившись,
Ісус вийшов із води. Небо
розкрилося, і побачив
Іоанн Духа Божого, що
спускався, як голуб, і схо�
див на нього. Почувся голос
із неба: "Це Син мій улюб�
лений, що його я вподо�
бав". Іоанн засвідчив, що
Той, кого він охрестив, є
Божий Син. День Хрещен�
ня Господня названий
Богоявленням, бо в цей
день було особливо урочис�
те з'явлення Господа не
лише для того, аби його
побачили, а й для спасіння
людей. Святий Златоуст
говорить, що не той день, в
який народився Спаситель,
має бути названий Бого�
явленням, а той, в який Він
хрестився. Через наро�
дження своє Він не всім був
відомим для народу через
хрещення. Тому Бого�
явленням зветься не той
день, в який Христос наро�
дився, а той, в який хре�
стився.

Початок свята Бого�
явлення відноситься до
часів Апостольських. В
день літургії, в пам'ять про
Хрещення Ісуса Христа в
Іордані, церква проводить
велике свячення води в річ�
ках, озерах, джерелах,
криницях. А те місце, куди
йдуть від церкви для освя�
чення води, називають Іор�
даною. Богоявленську воду
використовують для окро�
плення храмів, жител,
будівель та інших споруд.

Напередодні Водохре�
щення святкується "Голод�
на кутя", або другий "Свят
вечір". Увесь цей день
віруючі люди нічого не
їдять. Сідають вечеряти,
коли вже засяє вечірня
зоря. На вечерю готують 12
пісних страв. Серед них �
смажена риба, вареники з
капустою, гречані млинці
на олії, кутя та узвар, кор�
жики з медом (підпалки).
На вечерю запрошують
"Мороза", щоб став добрим
і поберіг озимі. Після вече�
рі всі кладуть ложки в одну
миску, а зверху хлібину,
щоб хліб родився. Кутю,
що залишилася після вече�
рі, виносять курям, щоб
добре плодилися.

Кожен, хто прийде опів�
ночі до водойми і почекає
біля ополонки, може стати
очевидцем, як "піде хвиля".
Бо вважається, що в час
хрещення на Землі
купається сам Ісус Христос
і вода в річках і озерах
"коливається", а вода в ніч
на Водохрещення має
магічну силу. Після дванад�
цяти ночі вся вода стає свя�
тою, цілющою і зберігає
свої властивості цілий рік.
Вона лікує всі хвороби  �
тілесні і душевні. Віруючі
називають це чудом, а

вчені пояснюють таке пере�
творення через дію елек�
тромагнітних полів, що
спричинюють складні біохі�
мічні реакції.

Вранці в церкві відбу�
вається Богослужіння.
Після нього усі йдуть на
водойму. Кожен має посуд
для води. Несуть ікони,
хоругві та запалені "троїці"
� три свічки, перевиті
волошками, чебрецем,
іншими квітами. Це є сим�
волом того, що в цей день
явилася світу Присвята
Троїця: Бог�Син хрестився
в річці Йордан, Бог�Отець
голосом з неба назвав Ісуса
своїм Сином, а Святий Дух
опустився на землю в обра�
зі голуба.

На Хрещення небо від�
кривається людським про�
ханням і молитви обов'яз�
ково будуть почутими.

Після освячення води

люди повертаються до своїх
домівок. Набрану воду
несуть додому з молитвами,
назад не оглядаються.
Поки дочки подають на стіл
обідати, батько віником із
сухих волошок кропить
свяченою водою всі будівлі
і кожну кімнату окремо.
Кропиться свяченою водою
і худоба � корова, коні,
воли, вівці. Не кроплять
курей і свиней. Потім гос�
подар пише крейдою хре�
сти на образах, сволоку,
дверях і миснику. А вже
тоді всі сідають за стіл і
перед їжею п'ють свячену
воду. Святою водою не
завадить потерти очі, щоб
краще бачити, вуха, щоб
чути лише добрі слова,
лоба, щоб голова була
розумною. А хто скупається
в ополонці � не буде хворіти
цілий рік.

Як свідчить Святе

Писання в багатьох місцях,
ВОДА � це найнеобхідніший
дар для життя і благополуч�
чя людини. ВОДА жива,
свіжа, джерельна предстає
образом всеоживляючого
благословення Божого. 

Як в обрядових омовін�
нях Старого Завіту вода
служила символом мораль�
ного очищення, так хре�
щення в Новому Завіті є
символом таємничого очи�
щення від гріхів і духовного
очищення для життя ново�
го, благодатного. Як вода
очищає і оживляє втомле�
ного спрагою мандрівника,
так і наше спасіння є чисте
джерело живої води. Гос�
подь впровадив певні при�
родні закони, які керують
Всесвітом. Господь дав
людям також певний сту�
пінь свободи. Люди пору�
шують ці закони, що, в
свою чергу, привело до
порушення екологічної рів�
новаги в Природі. В резуль�
таті цього посилились зли�
денність, голод, хвороби.
Так люди самі собі створи�
ли  проблему страждання.
Можна сказати й так, що
страждання є результатом
свободи. Та усяке страж�
дання тимчасове. Це від
самих людей залежить, чи
будемо надалі воювати з
Природою � даром Божим,
чи станемо жити в злагоді з
нею і Законами Божими. 

Миру Вам!

Присяжний, настоя�
тель Свято�Покровської
парафії УАЦП м. Боярка

Священник Димитрій

ВОДОХРЕЩЕННЯ

Дитсадочок 
«Джерельце»,
що по вулиці 

Ворошилова, 27, 

запрошує на
роботу

вв ии ххоо вв аа тт еелл іі вв
Звертатися 

за тел. 43�239.

Духовність



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




