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ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ
ГОСПОДАРСТВО:

будівельні роботи,
автомобільні дороги та тротуари,
благоустрій та озеленення 
> 4, 5 стор.

ДИТЯЧІ САДКИ
дошкільна освіта, 
фінансування, відвідування
> 5 стор.

МІСЬКА ВЛАДА:
звернення громадян,
доступ до публічної інформації 
> 2 стор.

БЮДЖЕТ І ФІНАНСИ:
надходження до загального та 
спеціального фондів,
основні статті видатків
> 3 стор.

КУЛЬТУРА:
бібліотеки, культура, соціальний напрямок 
фінансування сфери культури  
> 7 стор.

ГОЛОВНІ ПОДІЇ:
новітня історія на карті міста,
події, інформаційний простір,
> 8 стор.

СОЦІАЛЬНА СФЕРА:
перелік діючих секцій, студій, груп;
спортивна ініціатива, допомога армії
> 6 стор.

ЗМІСТ

Завершення календарного та 
бюджетного 2014 року – це час 
для підбиття підсумків виконаної 
роботи та озвучення планів на 
майбутнє. 

Ми пережили один з най-
складніших років. Втім, мо-
жемо говорити не лише про 
проблеми, але й про успіхи.

У переддень Нового року 
хочеться говорити про хоро-
ше. І я радію, що місто має 
певні здобутки за цей період 
нашого життя.

Подією року для міста 
можна вважати реконструк-
цію трьох свердловин та 

створення пункту диспетче-
ризації для КП «Боярка-Во-
доканал». Ці кроки значно 
покращать роботу підприєм-
ства. Безперечно, в подаль-
шому пункт диспетчеризації 
потребуватиме вдосконален-
ня та налагодження. Але 
можна сміливо стверджува-
ти, що видатки з бюджету 
були спрямовані на розвиток 
міста. Вже зараз оптимізація 
роботи свердловин дає від-
чутну економію, що важливо 
в умовах жорсткої економії 
електроенергії та санкцій з 
боку Київобленерго.

Капітальний ремонт ді-

лянки дороги по вулиці Лі-
нійній з подальшою органі-
зацією одностороннього руху 
по вулиці Молодіжній також 
можна вважати подією року.

Відкриття ще одного 
дитячого садка – «Казка» – 
вважаю позитивним кро-
ком. Хоча це й призвело до 
збільшення навантаження 
на бюджет, вдалося знизити 
гостроту проблеми переван-
таженості наших дитсадків.

Серед важливих досяг-
нень: оформлення права 
власності на земельні ділян-
ки, де розташовані стадіон 
«Зеніт», Будинок урочистих 
подій, кінотеатр ім. М. Ост-
ровського, ряду об’єктів во-
доканалу та приміщення Бо-
ярської ДЮСШ. Тепер вони 
належать громаді міста.

Чимало зусиль було 
спрямовано на виготовлен-
ня проектів, значимих для 
міста. Виготовлено проект 
реконструкції з добудовою 
Боярської ЗОШ № 1, проект 
відведення води та рекон-
струкції ливневої каналізації 
по вулиці Шевченка.

На 2015 рік серед основ-
них акцентів: завершення ро-
боти над генеральним планом, 
ініціювання перед вищими 
органами влади питання щодо 
зміни підпорядкування міста 
з районного на обласне. 

Наступного року приділи-
мо максимум уваги міському 
стадіону, стану доріг. Ініціює-
мо будівництво шляхопроводу.

У стадії завершення роз-
робка проекту набережної 
біля Свято-Михайлівської 
церкви. Буде розпочато ро-

боти над проектуванням 
парку ім. Шевченка – алеї, 
сквери, лавочки, паркова 
архітектура тощо. Продо-
вжимо кронувати дерева.

Рік був дуже важливим 
для майбутнього України. 
Це той випадок, коли до-
водиться робити крок назад, 
щоб потім зробити кілька 
кроків уперед. Нинішній час 
неоднозначний. Ми маємо 
суспільство, яке від злету на-
ціональної самосвідомості та 
піднесення патріотизму має 
загрозу скотитися до рево-
люційного психозу. У цей час 
нам усім потрібно бути мак-
симально толерантними та 
терпимими один до одного.

Ми стурбовані, чи відбу-
деться Україна? Невизначе-
ність хвилює усіх та відбива-
ється на стані економіки. В 
масштабах міста – на роботі 
комунальних підприємств.

Серед проблемних мо-
ментів – зменшення над-
ходжень до бюджету, яке 
позначилося на життєді-
яльності всього міста. На-
віть за наявності коштів, ми 
не можемо їх використати. 
Існує певна складність у 
проведенні розрахунків че-
рез Держказначейство, що 
ускладнює фінансування 
програм та багатьох заходів.

Режим тотальної еконо-
мії, в якому ми нині живе-
мо, поширився на всі сфери 
життя. Ми пішли на згортан-
ня багатьох міських програм. 
Зокрема, вже кілька місяців 
як згорнуто діяльність «Бо-
ярської варти». Навантажен-
ням на бюджет стало збіль-

шення видатків по програмі 
«Турбота»: йдеться про на-
дання підтримки переселен-
цям, родинам воїнів АТО, 
малозабезпеченим родинам. 

Після 2012 року спостері-
гаємо тенденцію до усклад-
нення у фінансуванні бага-
тьох проектів. 

Боярка — це частинка 
України з усіма її пробле-
мами та негараздами. Спо-
діваюся, що жителі міста 
усвідомлюють це. Бо відклю-
чення світла та води – зако-
номірний наслідок тотальної 
економії ресурсів. Нам з неба 
нічого не падає – слава Богу, 
що не падають бомби та кулі…

Є сподівання на краще, 
на новий уряд, нові реформи 
і в місцевому самоврядуван-
ні зокрема, а також економ-
не та розумне ставлення до 
всього, що ми маємо, — це 
допоможе вижити у скрут-
ний час. Взаєморозуміння, 
зважене ставлення до життя 
та підтримка один одного – 
єдиний шлях.

Слід приділяти увагу під-
вищенню інвестиційної 
привабливості міста, розви-
тку житлової забудови, при-
ватного партнерства, залу-
чення інвесторів, які могли 
б розбудовувати місто.

Боярка – пристоличний 
регіон. Коштів у міській 
раді недостатньо, а розви-
ватися потрібно. Тож при-
ватне партнерство нині – 
найбільш дієвий механізм 
розбудови міста. Від нас 
вимагається максимальна 
відкритість. Будемо разом і 
ми переможемо всі труднощі.

ЗВІТ МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
ТАРАСА ДОБРІВСЬКОГО

Шановні боярчани!
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вхідної кореспонденції   2 2 6 0 
оформлено вихідної кореспонденції  2164

видано довідок громадянам  5260

Спеціалістами виконавчого комітету Боярської міської ради 
у 2014 році було прийнято та опрацьовано: 

Надійшло 2184 звернень 
громадян (що на 377 звернен-
ня більше, ніж за відповідний 
період 2013 року)
землекористування 597
житлові   164
транспорту   6
торгівлі   28
житлово-комунальні 365
архітектурні питання 305
соціального захисту  386
інші   333

Характеристика 
звернень громадян

Проведено 16 засідань 
виконавчого комітету.

За результатами розгляду 
питань прийнято 436 рішень 
виконкому:
з основних питань – 52,
житлово-комунальних
 питань– 39
з питань розміщення об’єктів 
торгівлі та побуту – 129
архітектурні питання та надан-
ня адрес– 180
житлові питання– 33
інші – 3

Міським головою видано 
343 розпоряджень:
фінансово-економічні питання – 141
надання мешканцям міста 
матеріальної допомоги – 12
житлово-комунальні питання – 33
з питань організації роботи ради та 
виконавчого комітету – 152.
На підставі розпоряджень 
міського голови надано допомогу 
379 мешканцям міста на суму 
145650 грн.

За 10 місяців 2014 року отримано та надано відповідь на 105 
запитів на публічну інформацію.

Жодний запит, отриманий у письмовій, електронній чи в усній 
формі, не залишено без розгляду чи поза увагою. 

На всі запити було надано письмові роз’яснення та надіслано 
відповіді у встановлені законодавством терміни. Основними пи-
таннями, що порушувались у запитах, були:

– перелік відомостей, що становлять службову інформацію;
– проведення ремонтів дахів та доріг;
– перевезення пасажирів;
– ознайомлення з Генеральним планом міста;
– надання копій рішень міської ради та виконавчого комітету;
– надання сканованих копій декларацій посадових осіб вико-

навчого комітету;
– фінансово-економічна документація, бюджет.
У 2014 році міська рада була учасником проекту «Доступ до пуб-

лічної інформації в малих містах України», який реалізовувався 
Асоціацією малих міст України за фінансової підтримки Європей-
ського Союзу. В рамках цього проекту у міській раді для працівни-
ків було проведено тематичний тренінг, який дав змогу поглибити 
знання в сфері застосування Закону України «Про доступ до публіч-
ної інформації».

У рамках цього проекту міській раді безоплатно передано ін-
формаційний кіоск. У ньому розміщено публічну інформацію, яку 
створено та задокументовано в міській раді та виконавчому комі-
теті. 

Доступ до публічної інформації

 У відділі РАЦСу зареєстро-
вано та видано – 2048 сві-
доцтв, з них:

свідоцтв про одруження   703
свідоцтв про народження 685
свідоцтв про смерть 660

РАЦС

Проведено 7 засідань опікунської ради.
174 дитини соціально-незахищених категорій безкоштовно 
відвідали цирк та «Луна-парк».
До початку навчального року 15 дітей, батьки яких перебували в 
зоні АТО, забезпечені наборами канцтоварів.
Проведено 4 рейди «Діти вулиці», «Підліток», «Канікули», «Здоровий 
побут».

Проведено 11 засідань адміністративної комісії, на яких було ви-
несено 48 постанов. Накладено адміністративних штрафів на суму 
28401 грн. Стягнуто коштів на суму 10625 грн.

Спеціалістами фінансово-економічного відділу підготовлено 
62 рішень міської ради з питань фінансів та бюджету та 160 
рішень виконавчого комітету з питань торгівлі, підприєм-
ницької діяльності, реклами, тарифної політики.

Підготовлено 32 розпоряджень міського голови.
Проведено засідань комісій:
по оренді комунального майна – 16
по рекламі – 6
по визначенню суб’єктів оціночної діяльності (за результатами 

конкурсу) – 3
проведено 2 процедури тендерних закупівель.

Підготовлено щоквартальні звіти по програмах «Соціально-еконо-
мічного розвитку міста» та «Розвитку малих міст до 2015 року». 

Здійснюється контроль за виконанням бюджету міста.

• Прийнято на особистому прийомі – 580 громадян;
• Розглянуто 107 звернень громадян та надано відповіді 

чи інформацію;
• Підготовлено та прийнято на засіданнях виконавчого 

комітету - 206 рішень з питань архітектури;
• Підготовлено 242 довідки за місцем вимоги;
• Здійснено 56 виїздів комісії по спірних питаннях грома-

дян (деякі проводились за участі фахівців інспекції ДАБК, Киє-
во-Святошинського районного управління державної СЕС, КП 
«БГВУЖКГ») та складено 9 актів обстежень;

• Підготовлено 177 питань на розгляд постійної депутат-
ської комісії Боярської міської ради з питань містобудування, 
архітектури, використання земельних ресурсів, адміністратив-
но-територіального устрою для прийняття відповідного рішен-
ня.

• Підготовлено 73 проекти рішень міської ради;
• Надано 50 попереджень за порушення будівельних 

норм, державних стандартів і правил у сфері містобудівної ді-
яльності;

• Направлено 6 звернень до Інспекції ДАБК щодо вжит-
тя заходів до правопорушників, які вчинили порушення зако-
нодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, 
державних стандартів і правил;

• Надано 125 відповідей на запити від організацій, дер-
жавних установ та управлінь; 

• Направлено 23 звернення до управлінь, організацій та 
установ щодо підготовки документів до затвердження генераль-
ного плану м. Боярка. 

Спеціалістами з питань архітектури :

Спеціалістом з питань землевпорядкування підготовлено 439 
проектів рішень для розгляду на чергових сесіях Боярської міської 
ради, з них:

– Рішень про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам, про 
затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельних ділянок громадянам та про затвердження проекту щодо 
зміни цільового призначення земельної ділянки – 288;

– рішень про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду юридичним та фі-
зичним особам та про затвердження проектів щодо відведення 
земельної ділянки в оренду юридичним та фізичним особам – 36;

– рішень про затвердження схеми розподілу присадибної зе-
мельної ділянки між співвласниками будинковолодіння – 42;

– рішень про надання дозволу на розроблення проекту зем-
леустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне корис-
тування організаціям та установам – 16;

– рішень з інших питань землекористування – 97.
Підготовлено та видано 378 довідок для оформлення допо-

моги малозабезпеченим верствам населення та сім’ям з дітьми.
Подано документи та зареєстровано в реєстраційній службі 

Києво-Святошинського району дев’ять ділянок комунальної 
власності за територіальною громадою м. Боярка.

Замовлено та отримано в Держземагентстві Києво-Свято-
шинського району довідки про нормативно-грошову оцінку на 
земельні ділянки комунальної власності для укладення догово-
рів оренди на 7 земельних ділянок.

На квартирному обліку за місцем проживання в м. 
Боярка перебуває 1 323 особи, в пільговій черзі пер-
шочергових – 419 осіб, у пільговій черзі позачергових 

– 275 осіб.

Підготовлено: 
• 21 рішення про взяття на квартирний облік за місцем проживан-
ня громадян м. Боярка;
• 4 рішення про переведення облікового рахунку житлових приміщень;
• 1 рішення про видачу ордера на право зайняття кімнати в гуртожитку. 
• 33 розпорядження про надання ліжко-місць у гуртожитках міста Боярка;
• покращено житлові умови громадянина, який перебував на квар-
тирному обліку за місцем проживання, шляхом надання 2-кімнат-
ної квартири;
• проводиться постійна робота, пов’язана із наповненням Єдиного 
державного реєстру громадян, які перебувають на квартирному 
обліку, відповідно до вимог Постанови «Про Єдиний державний ре-
єстр громадян, які потребують поліпшення житлових умов» 
(заповнено 53 форми).

У 2014 році юридичним відділом виконавчого комітету Бояр-
ської міської ради здійснювалися заходи, спрямовані на виконан-
ня вимог ст. 19 Конституції України щодо здійснення органами міс-
цевого самоврядування та їх посадовими особами повноважень, 
передбачених Конституцією та законами України.

На виконання цих заходів юридичним відділом проведено 
експертизу майже 1300 нормативних актів Боярської міської 
ради та її виконавчого комітету, розроблено 8 регуляторних ак-
тів, здійснено відстеження 4 раніше прийнятих регуляторних 
актів. Підготовлено документи різного правового характеру 
(позовні заяви, апеляційні та касаційні скарги на рішення судів, 
заперечення, клопотання, листи, запити, відповіді тощо). Взято 
участь у близько 100 судових засіданнях. у судовому порядку ви-
знано відумерлою спадщину на 3 житлові приміщення в м. Бо-
ярка, що надало можливість поліпшити житлові умови нашим 
жителям, також у судовому порядку стягнено кошти пайової 
участі на розвиток міста в сумі 98 795 тис. грн. 

ЮРИДИЧНИЙ ВІДДІЛ

Д І Я Л Ь Н І С Т Ь  В И КО Н А ВЧ О Г О  КО М І Т Е Т У
Б ОЯ Р С Ь КО Ї  М І С Ь КО Ї  РА Д И  З А  2 014  Р І К

Інформкіоск у міській раді

Апаратом виконавчого комітету виконано 
78 розпоряджень та 57 доручень Києво-Свято-
шинської районної державної адміністрації.
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Основні статті видатків загального фонду міста
вилучення до бюджету вищого рівня

освіта

культура

благоустрій

665,7

509,4

1259,4

1593,7
1866,0

1756,9

3956,7

3211,3
2794,5

3630,0

Видатки зі спеціального фонду 
(бюджет розвитку)

Надходження до загального фонду, тис. грн.

Надходження до спеціального фонду, тис. грн.

освіта

комунальне господарство

дороги

2014 (план) 

2014 (план) 2014 (план) 

2013

20132013

2013 2014 (план) 2012

2012 2012

201220112011

2011 20112010 2010

20102010

2014 (план) 2013201220112010
2014 (план) 2013201220112010

2014 (план) 2013201220112010

2014 (план) 2013201220112010

2014 (план) 2013201220112010

921,5
257,5

2941

5368,2

1792,6

10966,9 12283,4 10614,3

25582,9

14284,6

1204,3

19599,3

4124,9 5017,7

10447,2

23,6

976,1

456,9 545,4

789,229866.4

39409.7

34698.3

32939.6

40309.6

11785,2

11961,0

5875,7

8540,9 9540,9

14338,4
16404,6

9701,5
13972,2

20534,6
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ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ ТА РОЗРОБКА 
МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Теплове господарство:
ремонт обладнання котельні «Космос» — 92 756,27 грн. 
(загальна вартість 319 882,00 грн.)
встановлення теплолічильника – 119 000,00 грн. 
ремонт тепломережі по вул. Білогородській – 
43 127 278,00 грн. 
До кінця року заплановано:
придбання витокошукача – 6 000,00 грн.
ремонт тепломережі по вул. Гоголя, 50 – 241 412,00 грн.

Житловий фонд:
Проведено капітальний ремонт покрівлі 
житлових будинків:
вул. Білогородська, 25 – 390 797,64 грн.  
вул. Білогородська, 134-а –
 90 956,82 грн. 
вул. Калініна, 50 – 93 618,00 грн.
Проведено капітальний ремонт ліфтів:
вул. Білогородська, 27, під’їзд 4, 5 –
 77 146,80 грн.

Водопостачання та водовідведення: 
придбано та замінено 7 насосних агрегатів на артезіанських свердловинах – 75 462,00 грн. 
розпочато капітальний ремонт двох свердловин в історичній частині м. Боярка по вул. Кібен-
ка, Декабристів та одної свердловини по вул. Хрещатих на загальну суму – 856 800 грн. 
придбано насосні агрегати для водопровідних насосних станцій та підвищувальних на-сосних 
станцій на загальну суму – 99 158,18 грн.
виконано роботи по технічному переоснащенню та автоматизації системи диспетчерського 
управління технологічним обладнанням комплексу розосереджених споруд водопостачан-
ня та водовідведення в м. Боярка на суму – 981 253,69 грн.
придбана решітка механічна РМУ-6 на суму – 97 750,00 грн.
виконано будівництво контуру заземлення на КНС-6 у парку ім. Шевченка на загальну 
суму – 66 708,00 грн.
придбано та встановлено засувку Ду 500 мм на КНС- 2 на суму – 49 968,00 грн.

Зовнішнє освітлення: 
закуплені лампи освітлення та інше 
обладнання – 42 000,00 грн.
проводиться обслуговування світло-
форів по м. Боярка, загальні витрати 
складають – 892 013,59 грн.

Утилізація відходів:
проведено ремонт контейнерних май-
данчиків на загальну суму – 
12 2325,60 грн.

- придбано сміттєвоз для обслуговування мешканців 
приватного сектора вартістю 464 000,00 грн.

- обслуговування транспорту по вивозу ТПВ (паливно-
мастильні матеріали, шини гумові) – 110 609,62 грн. 

- до кінця року планується придбати шини на загальну 
суму 22 000,00 грн.

ПРИДБАННЯ ТРАНСПОРТУ ТА ІНВЕНТАРЮ:

Також у 2014 році придбано спецтехніку: 
- повітродувка бензинова – 7 696,26 грн.
- рубальна машина – 66 000,00 грн.
- фреза навісна – 119 220,00 грн.
- віброкоток – 320 000,00 грн.

розроблені проекти для проведення капітального ре-
монту доріг за рахунок державного бюджету на загальну 
суму 12 671 627 грн.;

відремонтовано вул. Сєдова, вул. 50 років Жовтня, вул. 
Маяковського на загальну суму 1 192 300 грн.; 

виконано дорожню розмітку на центральних вулицях 
міста та нанесено розмітку біля навчальних закладів міста, 
вартість робіт склала близько – 100 000 грн.;

завершено реконструкцію дороги по вул. Лінійній, за-
гальна вартість робіт становить понад 1 120 000 грн.

АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ ТА ТРОТУАРИ:

Зранку 20 грудня на во-
діїв, які рухалися по вулиці 
Молодіжній у напрямку Бі-
логородської, на перехресті 
з відремонтованою вулицею 
Лінійною чекала несподі-
ванка. Нещодавно встанов-
лені дорожні знаки віднині 
попереджають водіїв, що на 
ділянці Молодіжної між Лі-
нійною та Білогородською 
діє односторонній рух. До-
рожні знаки було встановле-
но згідно із схемою, затвер-
дженою в ДАІ.

Проінспектувати вико-
нання робіт цього ранку на 

ВІДНИНІ РУХ ПО МОЛОДІЖНІЙ ОДНОСТОРОННІЙ

Вперше в історії міста ство-
рено службу з обслуговування 
ліфтового господарства. 

3 1 січня 2015 року технічне 
обслуговування ліфтів у жит-
лових будинках, що знаходять-
ся на балансі КП «БГВУЖКГ», 
буде проводитись дільницею 
ліфтового господарства за но-
вими тарифами, які встановле-
ні рішенням № 55/3 виконав-
чого комітету Боярської міської 
ради від 28.10.2014 р.

СТВОРЕНО ДІЛЬНИЦЮ 
ЛІФТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Змінено графік вивезення 
твердих побутових відходів у іс-
торичній частині міста. 

З 1 листопада 2014 року ви-
возити ТПВ стали щотижня 
(раніше вивозили двічі на мі-
сяць). 

ТПВ ВИВОЗЯТЬ
ЧАСТІШЕ

Згідно з розпорядженням 
міського голови, опалюваль-
ний сезон в Боярці розпочато 
22 жовтня. В умовах жорсткої 
економії коштів було проведе-
но комплекс робіт по вчасній 
та якісній підготовці до опа-
лювального сезону: необхідний 
ремонт обладнання, гідравліч-
не випробування теплових ме-
реж тощо.

Першими подих тепла від-
чули дошкільні навчальні               
заклади міста. 

Міські котельні було запу-
щено 24-25 жовтня.

Подача тепла відбувається 
згідно з температурним гра-
фіком та з урахуванням вимог 
щодо максимально економного 
використання енергоносіїв.

ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО 
СЕЗОНУ ПІДГОТУВАЛИСЬ

Упродовж вересня-жовтня проведено ремонт найпроблемні-
ших ділянок дороги по вулицях: 50 років Жовтня та Маяковського. 

Зокрема, виконано роботи по відведенню дощових вод з вулиці 
50 років Жовтня, а також відремонтовано асфальтне покриття.

ВІДРЕМОНТОВАНО «НАЙДІРЯВІШІ» 
ДОРОГИ МІСТА

Як повідомив директор КП Олександр Сандул, відремонто-
вано вхідну групу, вестибюль, приміщення кімнати відпочинку, 
мийне та парове відділення, а також басейн у бані-кам’янці. На-
ступного року заплановано відремонтувати жіночий та чоловічий 
зали.

До речі, вартість послуг у міській бані фантастично низька: від 
20 до 35 грн.

За здоров’ям – до 
міської бані
442 579 грн. 
витрачено на ремонт бані-кам’янки КП «Боярський 
банно-оздоровчий комплекс»

перехрестя Молодіжної та 
Лінійної прибули міський 
голова Тарас Добрівський, 
начальник КП «Боярське 
ГВУЖКГ» Вадим Богус-
лавський, а також керівник 
автопідприємства – пере-
візника по маршруту № 3 – 
Олег Кушнірчук та депутат 
Боярської міської ради Ана-
толій Мірзаєв.

Тож ще раз нагадуємо: по 
вул. Молодіжній від Ліній-
ної до Білогородської рух 
транспорту заборонено.

 
Будьте пильні!
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ФІНАНСУВАННЯ ДНЗ (грн.)

ВІДВІДУВАННЯ ДНЗ М БОЯРКА

Відвідуваність дитячих садків міста впродовж останніх 5 років характеризується стійкою позитивною динамікою.
У зв’язку з цим дуже гостро постало питання забезпечення дітей місцями у дитячих садках.
Саме тому було прийнято рішення про відкриття у Боярці ще одного дитячого садка.
На початку 2014 року було відкрито ДНЗ «Казка», що дозволило покращити ситуацію з переповненням вже пра-

цюючих дитсадків. 

ДИТЯЧІ САДКИ

Обладнання
 ДНЗ «Казка» 561 тис. грн. 

3 лютого вперше відкрив свої 
двері для малюків новий із дав-
ньою історією дитячий дошкіль-
ний заклад «Казка». 

Нагадаємо, що 5 липня ми-
нулого року рішенням Боярсь-
кої міської ради було створено 
ДНЗ «Казка». Це відбулося на 
підставі рішення Києво-Свято-
шинської районної ради від 25 
квітня 2013 року «Про передачу 
цілісного майнового комплексу 
Києво-Святошинського район-
ного дитячого будинку зміша-
ного типу з балансу управління 
освіти, молоді та спорту Києво-
Святошинської РДА на баланс 
територіальної громади Боярки 
з метою подальшого викорис-
тання під дошкільний заклад».

Дошкільний навчальний   за-
клад з цією назвою відомий у 
Боярці з 1986 року. Тоді це був 
«заводський дитсадок» – «най-
молодший» серед трьох садочків, 
збудованих заводом «Іскра» у 
Боярці. Внаслідок падіння рів-
ня народжуваності  1999 року у 
зв’язку з малою наповнюваніс-
тю та соціальною необхідністю 
ДНЗ «Казка» було перепрофі-
льовано на районний дитячий 
будинок змішаного типу «Родина». 

Та часи змінилися. Зросла 
народжуваність і потреба у вла-
штуванні малюків у дитсадок 
для батьків стала дуже актуаль-
ною. Тож звістка про відкриття 
нового дитсадка у Боярці стала 

БОЯРСЬКА МАЛЕЧА ОСЕЛИЛАСЬ У «КАЗЦІ»

2014 (план) 2013201220112010

9701530,36
13927195,76 14158469,67

16404584,27

14288233,29

Визначна подія для міста 
відбулась практично непоміт-
но. У стадії налагодження пе-
ребуває диспетчерський пункт, 
який згодом керуватиме робо-
тою вісімнадцяти свердловин 
міста. 

Міський голова Тарас             
Добрівський проінспектував 
цей об’єкт і ознайомився з 
принципами його роботи.

Як повідомив директор 
КП «Боярка-Водоканал» Ми-
кола Давиденко, до створен-
ня пункту диспетчеризації 
підприємство йшло майже 
три роки. І ось налагодже-
но диспетчерський зв’язок з 
об’єктами водопостачання. 
«Це надасть можливість зе-
кономити електроенергію та 

СТВОРЕНО ДИСПЕТЧЕРСЬКИЙ ЗВ’ЯЗОК
 З ОБ’ЄКТАМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

трудові ресурси, а ще — опе-
ративно втручатись у процес 
водовідведення та водопоста-
чання міста. А також є свід-
ченням того, що водоканал 
іде в ногу з часом, оскільки не 
кожен водоканал нині може 
похвалитися подібною систе-
мою», — наголосив Микола 
Давиденко.

Впродовж місяця трива-
ли роботи по збільшенню 
дебету води та покращення 
водопостачання історичної 
й центральної частин міста. 
У зв’язку із закінченням цих 
робіт, міський голова Тарас 
Добрівський відвідав одну із 
свердловин по вул. Хрещатик. 

Вирішено, що з 1 січня 2015 року вартість харчування однієї дитини на день у дитсадках міста ста-
новитиме 25 грн., що є одним з найвищих показників по Київській області.

ПІДВИЩЕНО ВАРТІСТЬ ХАРЧУВАННЯ У ДНЗ

топ-новиною для батьків усьо-
го міста. За словами завідувач-
ки ДНЗ Галини Косовської, у 
«Казку» вже записалося 257 ді-
тей, причому це ті діти, які ще не 
мають дитсадкового «стажу». 

Чотири групи – одна ясель-
на та три садові – радо зустріли 
своїх маленьких господарів. Ди-
тячий «десант» у кількості 120 
малюків з 3 лютого «заселився» 
у комфортабельні групові при-
міщення. Можна сміливо ствер-
джувати, що у «Казці» для ма-
лечі створено по-справжньому 
казкові умови: придбано нові лі-
жечка та шафи, стільці та столи, 
іграшки та м’який інвентар.

Крім матеріальної бази тут 
створено найкращі умови для 
розвитку інтелектуальних і твор-
чих здібностей малюків. Серед 

навчально-виховної системи 
існує вальдорфська педагогіка, 
яка має на меті розвиток інди-
відуального потенціалу кожної 
дитини. Матеріальна база ДНЗ 
«Казка» – міні-стадіон зі штуч-
ним покриттям, просторі примі-
щення – сприятимуть активно-
му спортивному розвитку ігрових 
видів спорту, а також займатися 
хореографією, вокалом.

Нині ДНЗ повністю укомп-
лектований кадрами. Активним 
співтворцем цього прогресив-
ного дитячого закладу по праву 
можна назвати численну бать-
ківську громаду, яка всіляко 
підтримує міську владу та адмі-
ністрацію дитсадка у намаганні 
створити якнайкращі умови для 
своїх дітей.

Боярською міською радою було проведено 13 сесій:
- позачергова № 41 від 24.01.2014 р. (рішення № 1889-1904);
- чергова № 42 від 06.02.2014 р. (рішення №1 905-1973);
-позачергова № 43 від 25.02.2014 р. (рішення № 1974-1989);
- чергова № 44 від 10.04.2014 р. (рішення № 1990-2099);
- позачергова № 45 від 15.05.2014 р. (рішення № 2100);
- позачергова № 46 від 28.05.201 4 р. (рішення № 2101-2102);
- чергова № 47 від 19.06.2014 р. (рішення № 2103-2203);
-позачергова № 48 від 10.07.2014 р. (рішення № 2204-2209);
- чергова № 49 від 07.09.2014 р. та 04.09.2014 р. (рішення 
№ 2210-2344);

- позачергова № 50 від 16.10.2014 р. (рішення № 2345-2356);
- чергова № 51 від 30.10.2014 р. (рішення № 2357-2473);
- позачергова № 52 від 03.12.2014 р. (рішення № 2474-2479);
- чергова № 53 від 23.12.2014 р. (рішення № 2480-2577).

Всього прийнято 689 рішення, які стосуються питань фі-
нансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, житлово-
комунального господарства, енергозбереження, благоустрою 
міста, підприємницької діяльності, торгівлі, соціального за-
хисту населення, культури, в тому числі 503 рішення із земель-
них питань. У червні та липні 2014 р. були внесені зміни до 
персонального складу виконавчого комітету Боярської місь-
кої ради та складу постійних депутатських комісій. 

Пленарні засідання сесій та постійних депутатських ко-
місій відбувались із залученням представників громадськос-
ті міста, а у деяких випадках за ініціативою активістів гро-
мадських організацій. 

ДІЯЛЬНІСТЬ БОЯРСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ

«Свердловини по вул. Кі-
бенка, Декабристів та Хре-
щатику фактично капітально 
відремонтовані, — наголошує 
директор КП «Боярка-Водока-
нал» Микола Давиденко. — Це 
сприятиме покращенню водо-
постачання, особливо під час 
гострої нестачі води влітку». 
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Студія раннього розвитку дитини «Я + мама» (діти 1-3 років), 
кер. Л. Козачук;
Студія раннього розвитку дитини «Долоньки» (діти 1-3 років), 
кер. В. Островська;
Студія раннього розвитку дитини «Доброславія» (діти 3-6 років), 
кер. Є. Кушніренко, К.  Тимошенко;
Студія «АБВГДейка», кер. Н. Волік;
Студія «ДИВОСВІТ», кер. Н. Волік та В. Островська;
Народна студія бального танцю «Ритми», кер. О. Зарицька; 
Студія естрадно-спортивного танцю «Фантазія», кер. Л. Терещенко;
Зразкова студія образотворчого мистецтва «Звичайне диво», 
кер. Т. Поліщук;
Студія «Каліпсо» за фахом «Образотворче мистецтво», 
кер. О. Василенко. 

Платні освітні послуги ЦТМ «Оберіг»

Вокальна студія «Едельвейс», 
кер. В. Кучер

Гурток малювання «Палітра», 
кер. О. Прокопенко

Гурток рукоділля «Маленька 
майстриня» (бісероплетіння), 
кер. О. Койлиш

Гурток «Захисник Вітчизни», кер. 
Ф. Сабловський

Боярська ЗОШ № 5

З моменту заснування Боярська міська дитяча школа 
мистецтв бере активну участь у всіх міських культурно-ма-
сових заходах, районних, обласних, всеукраїнських, міжна-
родних конкурсах та фестивалях дитячої творчості. Колектив 
школи здобув звання «Заклад культури року» (2008 р.), у 2012 
році за результатами обласного танцювального марафону 
«Майбутнє України будуємо разом» школа зайняла почесне 
III місце серед хореографічних колективів Київської області 
та одержала спеціальний приз журі «За кращу режисерську 
роботу», викладачі школи за сумлінну роботу постійно наго-
роджуються грамотами та подяками Боярської міської ради 
та Києво-Святошинської районної державної адміністрації.

Адміністрація та педагогічний колектив Боярської місь-
кої дитячої школи мистецтв підтримує творчу ініціативу в 
сфері естетичного виховання дітей, практичного освоєння 
різних стилів танцювальної діяльності, пропаганди хорео-
графічного мистецтва, здорового способу життя, свідомого 
та відповідального ставлення до власного здоров’я серед 
учнівської молоді.

У школі створено дитячий хореографічний ансамбль 
«Перлинка» (кер. Н. Авраменко), ансамбль сучасного танцю 
«STREET DANCE» (хіп-хоп, брейк-данс, паркур, фаєр-шоу, кер. О. 
Сушилін) та ансамбль бального танцю «Асгард» (кер. К. Євла-
шевський). 

Викладачі та батьки пишаються, що вихованці школи кож-
ного року стають переможцями та лауреатами престижних 
конкурсів та фестивалів, чемпіонами м. Києва, Київської обл., 
України (WDC, IDSF) та тим, що діти є володарями золотих, сріб-
них та бронзових нагород за результатами класифікаційних 
змагань та конкурсів Спілки громадських організацій спортив-
ного танцю України (СГОСТУ).

Вихованці школи брали участь у Міжнародних змаганнях 
«BLACKPOOL DANCE FESTIVAL» (м. Блекпул, Велика Британія), 
«Морська мушля» (м. Созополь, Болгарія), а також у Міжна-
родному чемпіонаті з бальних танців м. Ассен (Нідерланди).

А Ваша дитина вміє танцювати?
 Приходьте – навчимо!

Народна студія естрадно-народного співу «Перлина», 
кер. О. Нурищенко; 
Народна студія бального танцю «Ритми», кер. О. Зарицька, О. Са-
фонова;
Зразкова студія образотворчого мистецтва «Звичайне диво», 
кер.  Т. Поліщук;
Зразкова студія «Фітодизайн», кер. Л. Єріна; 
Зразкова театр-студія «Світла хвиля» (діти 14-16 років),
 кер.  Т. Скочко, 
Зразкова театр-студія «Світла хвиля», кер. Т. Мельник; 
Зразковий дитячий хореографічний ансамбль «Сонечко», 
кер.  Г. Лебіга, Г. Новохатня, А. Васильєв, Ю. Дьоміна;
Зразковий дитячий хореографічний ансамбль «Сонечко»,
 (відділення Бойовий гопак) керівник А. Дворак;
Зразковий дитячий хореографічний ансамбль «Сонечко», 
(відділення Ірландський танець), кер. І. Дорохін;
Студія театрального мистецтва «Світла хвиля», кер. Т. Іващенко;
Студія естрадно-спортивного танцю «Фантазія», 
кер. Л. Терещенко, І. Веремчук;
Студія «Рукоділля», кер. О. Приходько;
Майстерня «Майстер», кер. Н. Гоменюк; 
Вокальна студія «Діамант», кер. К. Криворучко; 
Студія авторської пісні та гри на гітарі, кер. В. Вишняк; 
Гурток «Художні вироби з глини», кер. О. Василенко;
Студія «Художня вишивка», кер. С. Іванькова;
Гурток «Світ майстрів», кер. Н. Шаповал;
Гурток «Сувенірна та м’яка іграшка», кер. А. Сухаренко;
Комп’ютерний гурток, кер. С. Поліщук (для дітей соціально-не-
захищених категорій );
Гурток « Ліпляндія», кер. Є. В’ялих.

Гуртки на базі КСР ЦТМ «Оберіг»
(за рахунок державного бюджету)

Латинський клуб «Porta Antigua», 
кер. Г. Кривицька 
ВІА «Нічні ангели», кер. В. Кучер
Гурток «Керамічна майстерня», 
кер. О. Василенко
Гурток «Юний художник», 
кер. О. Василенко

Боярський НВК «Гімназія — ЗОШ І ступеня»

«Співучі сердечка», кер. А. 

Шамбарян 

«Волейбол», «Загальна 

фізпідготовка», кер. В. Микуленко

«Шляхами подвигу», Літературно-

драматичний гурток, кер. А. Януш

Театральний гурток, кер. В. 

Котловська

«Орігамі», кер. Л. Жмак

•«Пізнай себе», кер. К. Малишева

•«Джерело», кер. Н. Кравцова

•Комп’ютерна графіка, кер. С. 

Поліщук

•Танцювальний гурток, кер. В. 

Цингарюк

•Екологічний гурток, кер. С. 

Федорченко

Боярська ЗОШ № 2 

•Команда КВК «Вітаміни», кер. В.  
Кучеренко

•Історико-краєзнавчий, кер. С. Лисенко
•Малювання, кер. О. Кононенко

Вокальний, кер. Л. Сліпенчук
•Студія сучасної та класичної хореографії 
«Сонечко», кер. А. Васильєв

•Волейбол, кер. В. Панченко
•Настільний теніс, кер. В. Чехович

Боярська ЗОШ № 3
•Легка атлетика, кер. М. Сліпенчук
•Клуб спортивного бального танцю 
«Алькор» (платна основа), кер. С. 
Степанов

•«Умілі руки», кер. А.  Лавренюк
•«Біологія людини», кер.  І. Ткаченко
•«Юні валеологи», кер. Н. Шалабай

• Секція з волейболу, кер. С. Луцька
 • Підготовка юнаків до служби у Збройних Силах України, кер. В. Каленяка

• Гурток «Майстриня», кер. Л. Ткаченко
• Гурток «Декупажинка», кер. С. Бузян

• Музична студія, кер. Т. Холод

Боярська  ЗОШ № 4

У легкоатлетичному забігу «За 
мир та єдність України» до Дня 
міста зареєструвалося понад 400 
учасників, з них 277 фінішували. 
Велика кількість спортсменів та 
вболівальників випромінювала 
енергію та силу, прагнення до пере-
моги та здоровий запал молодості.

Серед учасників – учні бояр-
ських шкіл, коледжу та військового 
ліцею, а також гості з Києва.

Під час урочистостей з наго-
ди відкриття спортивного свята 
до всіх присутніх звернувся голо-
ва Києво-Святошинської райдер-
жадміністрації Сергій Возний. Він 
щиро пожалкував, що не одягнув 
спортивний костюм, аби взяти 
участь у такому прекрасному спор-
тивному заході. А всім учасникам 
побажав доброго здоров’я та пере-
мог у житті.

Ідея пробігтися заради миру 
та єдності України не залишила 
байдужою ще одну гостю – голо-
ву Києво-Святошинської райради 
Людмилу Шевчук. Вона залюбки 
допомогла пройти дистанцію одній 
з наймолодших учасниць.

Міський голова Тарас Добрів-
ський також розпочав забіг з дис-
танції 500 м, які він допоміг подо-

лати своєму синові Михайлику.
Інструктаж перед забігом – ві-

домий фінансист та бігун Андрій 
Оністрат розповідає учасникам про 
основні правила руху по трасі.

Сім забігів тримали всіх гляда-
чів у напрузі. Переможців зустріча-
ли оваціями та радісними вигуками.

Найбільша інтрига – забіг на 
три тисячі метрів —  тривала недов-
го. Усю дистанцію першим подо-
лав учасник Амугу Омгба Барнабе 

– студент-медик, майбутній кардіо-
лог з Камеруну.

Завершилось спортивне свято 
нагородженням учасників.

Питання щодо надання до-
помоги українським воякам та 
їх сім’ям постійно перебуває на 
контролі у міського голови.

На початку літа було створено 
міський штаб з питань координа-
ції надання допомоги військовос-
лужбовцям АТО та їхнім родинам. 
Його роботою керує міський го-
лова Тарас Добрівський. 

Під час щотижневих засідань 
штабу було об’єднано зусилля 
численних волонтерів, громад-
ських організацій та влади.

Боярські хлопці, які знаходять-
ся на передовій, перебувають під 
опікою небайдужих жителів міста.

Загалом до армії було призвано 
106 жителів Боярки. Із них 76 вій-
ськовослужбовців перебували або 
перебувають в зоні бойових дій. 

Один з них – Олег Ново-
хацький, керівник ГФ «Бояр-
ська варта», брав участь у «гаря-
чих» подіях під Іловайськом.

Боярка допомагає армії

•Вільна боротьба – ЗОШ № 5

•Легка атлетика – ЗОШ № 3

•Дзю-до – ЗОШ № 5

•Важка атлетика – ЗОШ № 3

•Волейбол – ЗОШ № 5, зал ДЮСШ

•Футбол – стадіон «Зеніт», зал ДЮСШ 

•Тхеквандо – зал ДЮСШ

ДЮСШ 

СПОРТИВНА ІНІЦІАТИВА МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Під час урочистостей з нагоди 
Дня міста приємною несподіван-
кою для Петра Кабанюка стало 
отримання ордера та ключів від 
двокімнатної квартири у Боярці. 

Воїн-афганець отримав квартиру

Петро Іванович перебував на квар-
тирному обліку за місцем прожи-
вання у пільговій черзі першочер-
гових під номером № 1 як учасник 
афганських подій. 

Дитячі секції та гуртки, що працють в 
освітніх закладах міста

Студія «Дивоцвіт»,
 кер. О. Прокопенко
Клуб «Книголюб», кер. А. Король
Клуб «Читачок», кер. Т. Жицька
Поетичний клуб, 
кер. Т. Гелбутівська
Художня студія «Петриківський 
розпис», кер. Г. Морозова

Вокальний гурток, кер. Л. Богатир
Сопілкарів, кер. Ю. Ткачук
Театральний, кер. Т. Морська
«Юні інспектори руху», кер. Т. Морська
Математичний, кер. О. Овчиннікова
Краєзнавчий, кер. С. Загура
«Юні фотографи», кер. С. Загура
«Юні художники», кер. О. Мельник
«Юні лінгвісти», кер. Т. Гаврилів
«Живи, книго!», кер. О. Липчак
Туристичний, кер. І. Калінін
Танцювальний, кер. В. Пархоменко
Тхеквандо, кер. Б. Мельниченко
Секція з футболу, кер. О. Зубавленко
«Юні журналісти», кер. П. Ярошенко
Інформатики, кер. К. Телеш
Бісероплетіння, кер. Л. Черненко

Боярська ЗОШ № 1
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Кількість читачів – 1095
Відвідування – 7590
Читачам було видано 18627 примірників книг
Фонд бібліотеки складає 27062 примірника. 

Бібліотека для дорослих обслуговує учнів старших 
класів, студентів вузів та місцеве населення.

Впродовж року працівники бібліотеки проводять ін-
формаційну роботу. 

• До 200-річчя Т. Г. Шевченка: «Тарас Шевченко – поет і 
художник» (літературно-мистецька гостина). 

• Бібліографічний огляд літератури: «Біль і мужність 
Чорнобиля». «Чумацький шлях», зустріч з письменни-
ком Василем Загороднюком. 

• «Мова – духовне багатство народу», бесіда. 
• Бібліотечний урок «Книга – друг і помічник у навчанні». 

Міська бібліотека № 1
для дорослих  (вул. Шевченка, 82)

Кількість читачів – 1798
Відвідування – 10937
Читачам було видано 29649 примірників книг
Фонд бібліотеки складає 17899 примірників. 
Бібліотека для дорослих працює для учнів старших класів, студентів вузів та жи-

телів Боярки.
Впродовж року бібліотечні працівники проводять інформаційну роботу, що сприяє 
підвищенню рівня правової освіти: 

• «Злочинність у підлітковому віці» - зустріч зі співробітниками міліції. 
• До 200-річчя Т. Г. Шевченка – «Сторінками життя великого письменника» (літера-
турний портрет). 
Велику увагу бібліотека приділяє екологічному вихованню: 
«Зберегти життя на землі» – бесіда-роздум. 
До Дня української писемності та мови було проведено годину спілкування: 
«Рідна мова чиста, як роса». 
До Дня міста проведено інформаційну годину: 
«Тут Батьківщини моєї початок». 

Міська бібліотека № 2
для дорослих (вул. Молодіжна, 77)

• Кількість читачів – 1 480
• Відвідування – 12 247
• Читачам було видано 
28 873 примірників книг

• Фонд бібліотеки
 складає 12 174 примірника. 

• Бібліотека обслуговує користу-
вачів БСШ № 3, БСШ № 5, Бо-
ярський НВК «Гімназія – ЗОШ І 
ст.», школу «Леді», ДНЗ «Спадко-
ємець».

• Проводиться патріотичне вихо-
вання дітей та молоді. 
Було проведено: 

•до Дня Чорнобильської трагедії 
вечір-зустріч з ліквідаторами 
«Минають роки – залишається 
пам’ять», 

•До Дня Збройних Сил України 5 
грудня буде проведено урок 
мужності за участі бійців із 
зони АТО. 

Велику увагу приділяємо 
краєзнавчій, екологічній роботі.

19 грудня – свято «Знаю 
тебе, добре знаю, щедрий Свя-
тий Миколаю».

Міська бібліотека для дітей (вул. Молодіжна, 77)

Приємною подією завер-
шився 2013 рік для боярчан. 28 
грудня за участі міського голови 
Тараса Добрівського, та числен-
них гостей відбулося святкове 
відкриття відреставрованого Бу-
динку культури по вулиці Шев-
ченка в історичній частині міста. 

Ремонт тривав впродовж 
кількох місяців. І в результаті – 
історична частина міста отрима-
ла оновлений заклад культури. 
До речі, вдалося зберегти сте-
лю, яка має унікальні акустичні 
властивості. 

Під час відкриття комунального 
закладу глядачі побачили оновлене 
приміщення: замінено покриття 

БУДИНОК КУЛЬТУРИ ВІДКРИТО ПІСЛЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ 
На капремонт Будинку
 культури витрачено 444 тис. грн. 

У жовтні проведено ремонт аварійного даху у Боярській місь-
кій бібліотеці, що по вул. Молодіжній, 77 на суму 104 495 грн.

Виділено 359 728 грн. на ремонт Будинку урочистих подій. Вже 
освоєно близько 216 тис. грн. Ще заплановано виконати ремонт 
вхідної групи, замінити вікна, а також відремонтувати внутрішні 
приміщення. 

ВІДРЕМОНТОВАНО АВАРІЙНІ ДАХИ

•до Дня козацтва було проведено свято
 «Гей ви, преславні козаченьки». 
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Юридичним відділом проведено державну реєстрацію права 
власності на нерухоме майно за територіальною громадою м. Боярка 
в особі Боярської міської ради:
кінотеатр ім. Островського (м. Боярка, вул. Вокзальна, 51);
Будинок Урочистих подій (м. Боярка, вул. Білогородська, 134-б);
нежитлове приміщення «Ветеран» (м. Боярка, вул. Вокзальна, 93).

Найважливіші події життя міста висвітлюються в офіційному ви-
данні Боярської міської ради газеті «Боярка-інформ», а також на сайті 

www.boyarka-inform.com.
У квітні стартував та успішно функціонує проект КП «ІА «Боярка 

інформ» - Інтернет-телебачення «Боярські новини».
Фінансування діяльності КП «Інформаційне агентство «Боярка-

інформ» здійснюється за програмою «Інформаційна 
прозорість-2014».

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР

Дізнайся більше на www.boyarka-inform.com

підлоги, повністю реконструйо-
вано освітлення, стіни оздоблено 
декоративними панелями. 

Зовсім інакше сприймався 
концерт, який підготували для 
глядачів вихованці Будинку куль-
тури. Адже відреставрована сцена 
була в ошатному «вбранні» – но-
вих завісах. До речі, цього дня 
звучало багато приємних слів і 
подяк на адресу всіх, хто долу-
чився до реконструкції Будинку 
культури. Зокрема, директору 
ПП «Вайс-Сервіс» Володимиру 
Сищуку за надання альтернатив-
ного палива; Галині Храпачев-
ській – за безоплатне пошиття 
сценічної завіси; церкві «Спасін-

ня» за придбання тканини для 
завіс; приватному підприємцю, 
депутату Боярської міської ради 
Людмилі Яременко за придбання 
стільців для зали; директору ПП 
«АРІС-Інвест» Едуарду Устянце-
ву за своєчасно виконані ремонт-
ні роботи. 

Користуючись нагодою, 
міський голова Тарас Добрів-
ський зазначив, що Боярська 
міська рада профінансувала реа-
лізацію проекту. «Завдяки цьому 
тепер ми маємо заклад культури, 
де можуть розвивати свої зді-
бності наші діти, а отже – спі-
вати, танцювати, декламувати», 

- наголосив Тарас Григорович. 
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Рішенням № 47/ 2120 від 19 червня 2014 
року чергової 47 сесії Боярської міської 
ради «Про перейменування площі Леніна 
у місті Боярка» перейменовано площу 
Леніна на площу Михайлівську. 

 НОВІТНЯ ІСТОРІЯ НА КАРТІ МІСТА
2014 рік у роботі Боярської міської ради 
характеризується прийняттям низки 
політичних рішень. Завдяки цьому з карти 
Боярки зникають символи радянсько-
комуністичного минулого, натомість 
з’являються нові назви, зокрема, вулиць.

Рішенням № 51/2372 від 30 жовтня 2014 року чергової 51 
сесії Боярської міської ради «Про перейменування вулиці 
Леніна у місті Боярка» перейменовано вулицю Леніна на 
вулицю Петра Сагайдачного. 

Рішенням № 50/1 від 14 жовтня 2014 року виконавчого 
комітету Боярської міської ради «Про дозвіл на 
встановлення меморіальних дошок» надано дозвіл на 
встановлення на приміщенні Боярського будинку культури 
за кошти меценатів пам’ятного знаку – меморіальної 
дошки старшині Будаївської волосної управи Марку 
Семеновичу Шляховому, а також Будаївській волосній 
управі – першому українському органу місцевого 
самоврядування на теренах сучасної Боярки. 

Напередодні Дня знань місь-
кий голова Тарас Добрівський 
виступив з ініціативою влашту-
вати Перше вересня  без квітів. 
Міський голова звернувся до ди-
ректорів шкіл, учителів, а також 
батьків, які ведуть своїх дітей до 
школи, з пропозицією: замість 
букетів допомогти коштами на-
шим бійцям у зоні АТО: «Пропо-
ную всім батькам боярських шко-
лярів кошти, які вони планували 
витратити на букети, передати на 
придбання ліків, бронежилетів та 
іншого для боярських військо-
вослужбовців у зоні АТО. Таким 
чином ми продемонструємо па-
тріотизм та бажання допомогти 
землякам, а також сприятимемо 
наближенню перемоги». 

Ініціативу Тараса Добрівсько-
го батьківська громада шкіл міста 
підтримала охоче. Тож ознакою 
цьогорічного Дня знань були 
скриньки для збору коштів. До 
речі, вирішено у школах органі-
зувати постійний збір коштів на 
потреби АТО.

У Боярській ЗОШ № 1 було 
зібрано 5160 грн. За словами ди-
ректора школи Катерини Ме-
лашенко, 1500 грн. цього ж дня 
було витрачено на забезпечення 
10 бійців з Віти Поштової, які ви-
рушали у зону АТО: продуктами, 
одягом, білизною тощо. Також 

ЗАМІСТЬ КВІТІВ – 
ВНЕСОК У ПЕРЕМОГУ

було виділено кошти на лікуван-
ня бійця АТО Володимира Кли-
менка, батька учня ЗОШ № 1 
Сашка Клименка. Решту коштів 
вирішено витратити на екіпіров-
ку для Володимира Вовчка, чоло-
віка педагога школи Алли Вовчок.

Боярські ЗОШ № 2 та № 3 
зібрали відповідно 2563 грн. та 
4065 грн. і передали їх активістам 
Громадської ради на придбання 
спорядження для боярчан-бійців 
АТО.

Боярські ЗОШ № 4 та ЗОШ 
№ 5 передали відповідно 2500 
грн. та 3274 грн. представнику ГО 
«Боярська самооборона» на при-
дбання теплих речей та іншого 
необхідного спорядження ко-
лишнім випускникам шкіл, учас-
никам АТО.

Найактивніше підтримала 
ідею міського голови батьків-
ська громада Боярської гімназії 

– було зібрано 34000 грн. Цільо-
вим використанням цих коштів 
займається спеціальний комітет 
з питань допомоги переселенцям 
із зони АТО. Частину грошей пе-
редано бійцям АТО – колишнім 
випускникам Дмитру Черьомуш-
кіну та Олександру Куценку. Та-
кож придбано дітям переселенців 
необхідні речі – одяг, канцеляр-
ське приладдя, книжки, ранці 
тощо. 

Як Шевченко для України – 
так і Самійленко для Боярки. 
Великий український поет, пере-
кладач, сатирик, драматург та 
патріот 3 лютого зібрав у нашому 
місті справжніх шанувальників 
українського слова. 

Урочистості з нагоди 
150-річчя з дня народження по-
ета розпочалися зранку пана-
хидою та мітингом біля могили 
Володимира Самійленка. Ор-
ганізаторами виступили Бояр-
ський краєзнавчий музей, КЗ 
«Боярський будинок культури» 
та Боярська міська рада. У ролі 
ведучого та незмінного орга-
нізатора усіх вшанувань Воло-
димира Самійленка впродовж 
кількох десятиліть виступила 
заслужений журналіст України, 
депутат п’яти скликань Бояр-
ської міської ради, відповідаль-
ний секретар журналу «Всесвіт» 
Ніна Харчук. 

До участі в заходах долучи-
лися відомі науковці та пись-
менники, зокрема, заввідділом 
класичної літератури Інституту 
літератури ім. Т. Г. Шевченка 
НАНУ, кандидат філологічних 
наук Микола Бондар, головний 
редактор журналу «Всесвіт», кан-
дидат філологічних наук Дмитро 
Дроздовський, голова Київської 

БОЯРКА ВШАНУВАЛА СПРАВЖНЬОГО УКРАЇНЦЯ

обласної організації Національ-
ної спілки письменників Украї-
ни Анатолій Гай та інші.

Перед громадою виступили 
міський голова Боярки Тарас 
Добрівський, заступник голо-
ви Києво-Святошинської рай-
держадміністрації Анатолій 
Іскоростенський, колишній 
міський голова Боярки Леонід 
Орел, народний депутат Укра-
їни першого скликання Олек-
сандр Нечипоренко та інші. 
Продовжилися урочистості в 
Боярському краєзнавчому му-
зеї. Учасники поклали квіти до 
меморіальної дошки Володи-
миру Самійленку, а також озна-

йомилися з музейною експозицією.
Літературно-мистецька час-

тина урочистостей відбулася 
в актовій залі Боярської ЗОШ 
№ 5. Присутні отримали змогу 
почути блискучу доповідь мо-
лодого науковця та літератора 
Дмитра Дроздовського на тему: 
«Володимир Самійленко – пере-
кладач». Своїми думками щодо 
творчості поета поділилися Ми-
кола Бондар та Анатолій Гай. У 
рамках святкування відбулося 
вручення літературно-мистець-
кої премії імені Володимира 
Самійленка Боярської міської 
ради за 2013 рік лауреату Олек-
сандру Малінченку.

ФК «ПС-ВІННЕР» ЗДОБУВ СРІБЛО
29 листопада у приміщенні Києво-Святошинської райдержадміністра-

ції відбулося нагородження лауреатів чемпіонату Києво-Святошинського 
району з футболу сезону 2014 року. 

Приємно відзначити, що серед цьогорічних призерів у першій лізі є бо-
ярська команда ФК «ПС-Віннер». З квітня до листопада відбулося 22 тури 
змагань. І за їх результатами наші земляки посіли друге місце у своїй лізі. 

Вища ліга
1 місце   -   ФК Сокіл (Мих.Рубежівка)
2 місце   -   ФК Мироцьке
3 місце   -   ФК Джуніорс (Шпитьки)
Перша ліга
1 місце   -   ФК Гореничі 1960 
(Гореничі)
2 місце   -   ФК ПС-Віннер (Боярка)
3 місце   -   ФК Факел (Гостомель)
Друга ліга
1 місце   -   ФК Гостинний Двір 
(Вишневе)
2 місце   -   СК Гатне
3 місце   -   ФК Музичі
Третя ліга
1 місце   -   ФК Княжичі-Юніор 
(Княжичі)
2 місце   -   ФК Вишневе-2 (Вишневе)
3 місце   -   ФК Сокіл-2  (Мих.
Рубежівка)

26 700 грн. — підтримка 
розвитку футболу

У рамках відзначення Дня 
Державного прапора та Дня 
незалежності 23 серпня 2014 
року у Боярці відбулись ра-
йонні урочистості. 

Святкове дійство розпо-
чалось біля Боярської місь-
кої ради, де зібралися чис-
ленні жителі та гості міста 
у вишиванках. Родзинкою 
свята стала хода зі стометро-
вим Державним прапором 
України. 

Усяка добра справа в 

ОДИН ПРАПОР, ЄДИНА КРАЇНА

Візитівкою Боярки став щорічний молодіж-
ний мистецький фестиваль ім. Івана Ковален-
ка, який відбувається за підтримки Боярської 
міської ради. На його проведення було виділе-
но 15 000 грн.

Також з міського бюджету виділено 40 000 
грн. на виконання Програми підтримки гро-
мадських ініціатив.

Україні починається з мо-
литви. Настоятель Свято-
Покровської парафії Ди-
митрій Присяжний перед 
початком ходи освятив зна-
мено. Багато рук знадобило-
ся для того, щоб розгорнути 
та пронести вулицею Біло-
городською велетенський 
прапор. 

Повсякчас лунали гасла: 

«Слава Україні!» А громада 
потужно відповідала: «Геро-
ям слава!» Урочисту ходу ра-
дісно зустрічали боярчани, 
настрій панував піднесено 
патріотичний. За словами 
усіх учасників ходи, поді-
бного за рівнем патріотизму 
дійства в нашому місті ще не 
було.


