
№ 24 (307) 23 грудня 2016

Вже закінчується 2016 
рік — перший рік роботи 
моєї команди, яка взялась 
за здійснення амбітних за-
вдань щодо розвитку нашої 
рідної Боярки. Підсумовую-
чи прожитий рік, хочу зазна-
чити, що реальність завжди 
вносить свої корективи в 
наші плани. Здатність реа-
гувати на виклики часу, яку 
продемонстрували члени 
команди влади, свідчить 
про їх професійність у вирі-
шенні багатьох питань.

Певний час знадобився 
для налагодження спів-
праці між структурними 
підрозділами виконавчо-
го комітету, депутатським 

СЛОВО МЕРА

ОЛЕКСАНДР ЗАРУБІН: 
«У НОВИЙ РІК – З НАБУТИМ ДОСВІДОМ»

корпусом, розпорядни-
ками коштів, комуналь-
ними закладами та під-
приємствами. Довелося 
відновлювати довіру гро-
мади до міської влади. Не 
скажу, що все було прос-
то. Але тим цінніші наші 
спільні перемоги на благо 
міста.

Вдалось багато чого до-
сягти. Мій принцип: пра-
цювати відкрито та про-
зоро. Усі кроки міської 
влади відомі жителям міс-
та, наша робота – на виду. 
Навіть особистий прийом 
громадян я з першого дня 
на посаді міського голови 
проводив з відчиненими 
дверима.

Користуючись наго-
дою, хочу повідомити 
жителів міста, що в но-
вий 2017 рік ми йдемо із 
затвердженим бюджетом 
та збільшеним фінансу-
ванням практично всіх 
соціальних програм.

Детальніше перед гро-
мадою я відзвітую після 
закінчення фінансового 
року. А поки що хочу по-
бажати усім нам залиши-
ти в старому році всі не-
гаразди і непорозуміння, 
все погане та недобре.

Зичу кожному жи-
телю Боярки достатку 
і радості, добра і щас-
тя, здоров’я та успіхів у                                        
Новому 2017 році. 

ЗДІЙСНИЛИСЯ 
МРІЇ ЮНИХ БОЯРЧАН

Чи вірите Ви в диво? 
Напевно, кожен відпо-
вість по-своєму. А ось 
для 28 юних боярчан 
мрії здійснилися не у 
вигляді віртуальних по-
дарунків, а цілком кон-
кретних, якраз за їхніми 
бажаннями й потребами. 
Майже два місяці трива-
ла акція «ЗДІЙСНИ МРІЮ 
МАЛЕНЬКОГО БОЯРЧА-
НИНА! Подаруймо разом 
свято дітям-сиротам та 
дітям, позбавлених бать-
ківського піклування», 
організована Боярською 
міською радою. 

У поштову скриньку 
Святого Миколая надій-
шли листи від діток-сиріт 
та позбавлених батьків-
ського піклування. Ко-
жен з них містив маленьку 
мрію, яку могла виконати 
будь яка людина-меценат, 
аби ці діти не втрачали 
віри у диво! 

Для участі в благодійній 
акції достатньо було обра-
ти чиюсь мрію, придбати 
подарунок або перераху-
вати кошти на рахунок 
громадської організації 
«Боярський простір». 

Продовження на стор. 8
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15 вересня 2016 року уряд по-
дав до парламенту бюджетний па-
кет: «Про Державний бюджет Укра-
їни на 2017 рік» (№ 5000), «Про 
внесення змін до деяких законо-
давчих актів України» (№ 5130), 
«Про внесення змін до Бюджетно-
го кодексу України» (№ 5131), «Про 
внесення змін до Податкового 
кодексу України» (№ 5132). Ці до-
кументи й лягли в основу для під-
готовки та прийняття міського                  
Бюджету на 2017 рік. 

Системний аналіз запропо-
нованих законодавцем змін дає 
можливість виокремити низку 
значних ризиків для органів 
місцевого самоврядування у 
ході реалізації бюджету — 2017. 
То ж спробуємо розглянути 
основні з них.

Як відомо, освіта та медици-
на є найбільш важливими соці-
альними складовимиу життєді-
яльності будь-якого населеного 
пункту, є безоплатною для на-
селення, а тому ці галузі утриму-
ються за рахунок коштів держав-
ного бюджету. 

Проте у вказаних вище доку-
ментах пропонується виключити 
зі складу освітньої та медичної 
субвенцій видатки на комунальні 
послуги та енергоносії (майже 20 % 
від усіх видатків: 22 % по освіті 
та 13 % по охороні здоров’я), пе-
редавши їх повністю на фінан-
сування місцевим бюджетам за 
власний рахунок. З огляду на це 
органи місцевого самоврядуван-
ня будуть змушені відволікати 
власні ресурси для забезпечення 
належного фінансування делего-
ваних повноважень у цих сферах. 

Мінфін пропонує також за 
рахунок освітньої субвенції фі-
нансувати не всю зарплату, а 
тільки педагогічному персона-
лу (№ 5131, ч. 1 ст. 103-2). А це 
лише 75 % працівників закладів 
освіти на місцевому рівні. Тому 
2017 року 25 % працівників освіт-
ніх закладів, які забезпечують 
навчальний процес, органи міс-
цевого самоврядування повинні 
будуть фінансувати за власний 
рахунок. Оскільки коштів на це 
не передбачається, логічним є 
скорочення або повне звільнення 
лаборантів, бібліотекарів, психо-
логів, кухарів, прибиральниць та 
інших категорій технічного та ад-
міністративного персоналу. 

До чого це призведе? Звісно, 
до погіршення умов праці самих 
освітян та якості навчального 
процесу. А додаткового наванта-
ження більшість місцевих бюд-
жетів не витримає.  

Крім галузі освіти та охорони 
здоров’я запропоновані новації 
не враховують того, що органи 
місцевого самоврядування ма-
ють інші витрати, які державним 

бюджетом не компенсуються.  
Так, у законопроекті № 5000 

не передбачено субвенції на піль-
гове перевезення окремих кате-
горій громадян, що фактично по-
збавить пенсіонерів, дітей війни, 
учасників війни, ветеранів праці, 
чорнобильців тощо державних 
гарантій на безплатний проїзд. 
Така ситуація склалася і поточ-
ного року, що призвело до судо-
вих справ. Щоб убезпечити себе 
від них, цього року уряд законо-
проектом № 5131 (зміни до ст. 91 
та 102 Бюджетного кодексу) по-
вністю перекладає фінансування 
пільгового перевезення на місцеві 
бюджети і навіть іде ще далі – по-
кладає на них необхідність фінан-
сувати соціальні пільги за про-
фесійною ознакою (працівники 
поліції, шахтарі тощо). 

Слід зазначити, що право на 
пільговий проїзд (як і інші со-
ціальні пільги) закріплено дер-
жавою, а не органами місцевого 
самоврядування. Переведення 
визначеного соціального за-
безпечення на рівень органів 
місцевого самоврядування при-
зведе до порушення стабільної 
та передбачуваної системи прав 
громадян і гарантій їх реаліза-
ції, знизить відповідальність 
держави перед громадянами 
за виконання своїх соціальних 
зобов’язань та порушить основні 
засади справедливого та неупе-
редженого розподілу.

Виходом із цієї ситуації мала 
би стати монетизація пільг, але 
Мінсоцполітики до цього часу 
не запропонувало уряду відпо-
відних рішень. Варто зазначити, 
що проблема має давні корені та 
може бути вирішеною на основі 
законодавчих розробок Асоці-
ації міст України. Якщо пакет 
змін буде внесеною урядом до 
парламенту та проголосованою, 
то місцеві бюджети позбавлять-
ся надлишкового навантаження, 
перевізники не чекатимуть по-
дачок з бюджету, а громадяни 
отримають живі кошти на реалі-
зацію своїх пільг.  

Крім соціальних пільг, у 
органів місцевого самовряду-
вання в 2017 році можуть ви-
никнути серйозні проблеми з 
необхідністю здійснення ви-
датків у сфері ЖКГ.

По-перше, у проекті бюджету 
не передбачено субвенцій на по-
гашення заборгованості з різниці 
в тарифах минулих років. За да-
ними Мінрегіонбуду, держава 
не розрахувалася за борги, що 
виникли в 2013-2015 роках через 
економічно необґрунтовані та-
рифи, встановлені національним 
регулятором. У комунальних 
підприємств відсутні ресурси для 
покриття таких витрат. Це приз-
водить до того, що вони змушені 
спрямовувати свої обігові кошти 
на погашення боргів, які виник-
ли не з їхньої вини. Органи міс-
цевого самоврядування з метою 
недопущення зупинки надання 
комунальних послуг громадя-
нам змушені за рахунок місцевих 
бюджетів гасити такі борги (наш 
приклад – понад 5 млн. грн. на 
підтримку у 2016 році КП «Бояр-
ка-Водоканал»). 

По-друге, не передбаче-
но механізму покриття втрат 
місцевих бюджетів унаслідок                                     
прийняття рішення Національної 
комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергети-
ки та комунальних послуг, щодо 
підвищення у 2,5 разу тарифів на 
електроенергію для зовнішньо-
го освітлення населених пунктів 
(постановою НКРЕКП № 3141 

від 28 грудня 2015 року коефі-
цієнт збільшено з 0,25 до 0,6 з                     
1 березня 2016-го) (наш приклад – 
якщо видатки на вуличне освіт-
лення за 2015 рік склали 1 137 тис. 
грн., то у 2016 ці видатки склали 
майже 2 000 тис. грн., незважаю-
чи на те, що впродовж 2016 року 
у Боярці проводиться комплек-
сний перехід на енергозберігаючі 
LEDсвітильники).

Ще однією бюджетною но-
вацією стало встановлення міні-
мальної заробітної плати на рівні 
3 200 грн. Аналіз цього нововве-
дення вказує на те, що бюджетні 
видатки, особливо у першій по-
ловині року, можуть опинитися 
під ризиком виконання, адже 
існуватимуть ризики очікуваних 
позитивних ефектів, що викличе 
потребу додаткових запозичень 
чи й проблеми затримок виплат. 

Отже, ми спробували спрог-
нозувати очікувані та невідомі 
ризики, які можуть скластися 
при реалізації бюджетних за-
вдань у 2017 році. 

Аналіз був би неповний і 
необ’єктивний, якщо не сказати 
про компенсатори, які пропонує 
уряд для місцевого самовряду-
вання. А вони насправді є в обся-
зі 14,9 млрд. грн. додаткової до-
тації місцевим бюджетам. Але не 
всім, а лише обласним (5,9 млрд. 
грн.) та районним (9,0 млрд. грн.) 
бюджетам. 

При формуванні бюджету 
Боярки на 2017 рік ми макси-
мально намагалися врахувати 
зазначені чинники та показ-
ники. Бюджет міста приймав-
ся до 25 грудня саме з наміром 
максимального зменшення 
описаних ризиків з тим, щоб у 
районному бюджеті уже було 
враховано основні положення 
міського бюджету на 2017 рік. 

Значну допомогу під час фор-
мування бюджету Боярки на 2017 
рік, що розпочався ще у вересні 
2016 року, надано фінансовим 
управлінням Києво-Святошин-
ської РДА, головою та заступ-
ником голови бюджетної комісії 
Боярської міської ради, рядом 
представників громадськості та 
свідомими боярчанами. Усім їм 
ми висловлюємо щиру вдячність. 

Особливо хочемо подяку-
вати тим депутатам, які під час 
чергової сесії не піддались за-
вчасно спланованій провокації, 
спрямованій на зрив бюджетного 
процесу з боку частини депутатів 
та так званої «громадськості», й 
прийняли складний, але такий 
потрібний для жителів на 2017 
рік бюджет міста, бюджет соці-
альний та бюджет розвитку. 

Варто зазначити, що у 2017 
році бюджет Боярки вперше в 
її історії складатиме 87 млн. 100 
тис. грн.  

Більше двох десятиліть до 
інфраструктури населених пунк-
тів не вкладалися кошти через 
їх відсутність. Завдяки пропо-
нованою державою реформою 
децентралізації, місцеве само-
врядування вперше за багато ро-
ків отримало значні ресурси на 
реалізацію власних повноважень. 

Прийняття міського бюдже-
ту засвідчує, що Боярська місь-
ка рада, її виконавчий комітет 
роблять усе належне, щоб сьо-
годнішній бюджет міста не став 
бюджетом споживання, а був 
спрямований на першочергові 
соціальні потреби містян та на 
створення умов для сталого роз-
витку Боярки. 

Валерій Шульга, 
перший заступник 

Боярського міського голови

БОЯРСЬКИЙ БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС: 
ОЧІКУВАНІ ТА НЕВІДОМІ РИЗИКИ МАЙБУТНЬОГОДва роки Україна живе у 

новому часі. Революція Гіднос-
ті значно змінила суспільство. 
Людям не байдуже, як витра-
чаються державні, а отже наші 
спільні кошти. Але, схоже, не 
всі ще зрозуміли незворотність 
суспільних змін. 

Величезне громадське обу-
рення викликав факт відвертої 
халтури, яку зробив підрядник 
під час укладання асфальту по 
вул. Садовій при температурі 
мінус десять градусів. 

Реакція міського голови 
Олександра Зарубіна була мит-
тєвою. Він звернувся до депар-
таменту капітального будівни-
цтва Київської ОДА з листом, у 
якому повідомив про обстави-
ни виконання дорожніх робіт.

На прохання «Боярка-ін-
форм» заступник міського го-
лови Віталій Мазурець проко-
ментував цю ситуацію:

«Наприкінці листопаду цього 
року підрядна організація вико-
нала капітальний ремонт ділян-
ки асфальтового покриття по 
вул. Садовій. Замовником робіт 
виступив департамент капіталь-
ного будівництва Київської об-
ласної державної адміністрації. 
Як відомо, підрядник виконував 
роботи у десятиградусний мороз. 
Тож департамент не прийняв у 
підрядника ці роботи. 

У результаті підрядник на 
початку грудня власним кош-
том зняв неякісно покладений 
асфальт і 17 грудня було покла-
дено новий асфальт.

Нині відбувається держав-
на експертиза якості виконан-
ня цих робіт. Акти виконаних 
робіт ще не підписано. Якщо 
результат державної експерти-
зи буде негативним, підрядній 
організації доведеться втретє 
проводити заміну асфальтового 
покриття, за власний рахунок».

З ПЕРШОГО РАЗУ НЕ ВИЙШЛО

Триває заміна ліхтарів вулич-
ного освітлення на нові LED ліхта-
рі. Зокрема, 19 грудня працівники 
КП «БГВУЖКГ» проводили замі-
ну ліхтарів по вул. Молодіжній.

НОЧІ ВЖЕ СВІТЛІШАЮТЬ

Також відбувається встанов-
лення опор з LED ліхтарями 
для освітлення пішохідних пе-
реходів.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив міський голо-
ва Олександр Зарубін: «Триває встановлення світлофора на пере-
хресті вулиць Білогородської – Сагайдачного (біля ЦТМ «Оберіг»). 
До понеділка мають закінчити».

БУДЕ ЩЕ ОДИН СВІТЛОФОР

ФОТОФАКТ
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Усі малюки, які 19 грудня 
прийшли до дитячих садків міста, 
отримали подарунок від Святого 
Миколая.

У нашому місті почесну мі-
сію – бути посланцем святого 

ДО ДИТСАДКІВ – 
НА ЗУСТРІЧ З МИКОЛАЄМ

добродійника – взяв на себе, 
зокрема, і Боярський міський 
голова Олександр Зарубін. 
Він через своїх помічників 
передав шоколадки добрим та 
чемним малятам – вихован-
цям дитячих садків.

Громадське формування з 
охорони правопорядку «Бояр-
ський міський патруль» діє пів-
року. Про організацію діяльності 
та певні результати роботи роз-
повідає командир формування 
Володимир Макаров: 

«Наша діяльність полягає 
в упередженні та своєчасному 
виявленні правопорушень і по-
рушень правил встановленого 
порядку. Проводилися і про-
водяться патрулювання вулиць 
в місцях масового скупчення 
людей, поблизу дошкільних і 
навчальних закладів, парків, 
площ, забезпечується нагляд і 
дотримання правопорядку під 
час проведення масових захо-
дів. Також під час проведення 
ремонтних робіт автомобільно-
шляхової мережі наряди фор-
мування залучалися до регулю-
вання дорожнього руху.

Спільно із працівниками 
кримінального блоку Націо-
нальної поліції району наря-
ди формування брали активну 
участь у виявлені та затримані 
осіб, які підозрювалися у ско-
єнні кримінальних правопо-
рушень. Також із патрульними 
нарядами місцевої Національ-
ної поліції відбувалися патру-
лювання та здійснення заходів 

щодо дотримання правил до-
рожнього руху.

Наряди формування беруть 
участь у заходах щодо дотри-
мання встановлених Правил 
благоустрою території міста 
Боярка. Безпосередньо активіс-
тами формування складено 27 
протоколів про адміністративні 
правопорушення і направлено 
до розгляду адміністративної 
комісії при Боярській міській 
раді, за якими стягнуто з право-
порушників штрафів на загаль-
ну суму 4590 грн. 

Разом із комунальними під-
приємствами міста припинено 
незаконну діяльність майдан-
чиків, де розпивали і розпо-
всюджували алкогольні напої 
біля дитячих закладів: магазин 
«Спокуса» по вул. Білогород-
ській, 27 та магазин «Оленка» 
по вул. Гоголя. За допомогою 
громадськості та депутатів Бо-
ярської міської ради припинено 
незаконну діяльність газової за-
правки по вул. Садовій, 14. На 
скарги і заяви мешканців міста 
припинено діяльність стихійної 
торгівлі поблизу площі Пере-
моги, що біля будинку по вул. 
Маяковського, 2 та біля багато-
квартирних будинків № 57 і № 
59 по вул. Молодіжній. 

Було надано допомогу пред-
ставникам комунального під-
приємства «Боярка-Водоканал» 
щодо виявлення фактів пору-
шень користування системою 
водопостачання та водовідве-
дення. 

Члени формування надава-
ли також допомогу представни-
кам соціальних служб для пе-
ревірки за місцем проживання 
неблагополучних сімей.

Впродовж існування ГФ 
«Боярський міський патруль» 
зафіксовано адміністративні та 
кримінальні правопорушення, 
які передано для подальшого 
провадження до правоохорон-
них підрозділів:

* надано допомогу нарядам 
поліції, проведено спільних за-
ходів – 159;

* надійшло (зареєстровано) 
повідомлень про правопору-
шення і події – 344;

* виявлено всього адміні-
стративних правопорушень і 
припинено – 245, 

з них:
• порушення правил благо-

устрою – 51 (складено протоко-
лів – 27);

• порушення тиші – 27;
• керування т/з у нетверезо-

му стані – 4;
• порушення правил дорож-

нього руху – 8;
• сімейні скандали – 34;
• поява у нетверезому стані в 

громадських місцях – 38;
• дрібне хуліганство – 36;
• незаконний обіг наркоти-

ків – 4;
• порушення користування 

системою водоканалу – 8;
• порушення порядку орга-

нізації і проведення масових за-
ходів – 1;

• дрібне розкрадання – 1;
• злісна непокора законним 

вимогам працівника поліції – 1;
• інші правопорушення – 32;
* брали участь у розкритті кри-

мінальних правопорушень – 18,
з них: 

• крадіжка майна – 7;
• пограбування – 1;
• незаконний обіг наркоти-

ків – 7;
• розбещення малолітніх – 1;
• вилучення вибухових речо-

вин – 1;
• хуліганство – 1».

Для оперативного реагу-
вання на повідомлення про 
правопорушення при «БМП» 
створено диспетчерську ціло-
добовау службу, яка приймає 
повідомлення від громадян за 
тел.: (04598) 47-877, телефони 
мобільних операторів – 

(068) 876-43-97, 
(063) 588-93-43.

15 та 21 грудня 2016 року відбу-
лись чергова 23 та позачергова 24 
сесії Боярської міської ради. У ре-
зультаті Боярка іде в Новий рік з вчас-
но ухваленим міським бюджетом та 
новообраним секретарем Боярської 
міської ради. А тепер детальніше.

15 грудня чергова сесія тривала 
понад 5 годин і виявилася неспо-
дівано цікавою та багатою на події. 

Перед початком сесії як грім 
серед ясного неба прозвучали за-
яви про вихід в опозицію фракції 
«Об’єднання «Самопоміч», про 
звільнення секретаря Боярської 
міської ради Ольги Романченко 
та в. о. директора КП «Боярка-
Водоканал» Сергія Хижняка. 

Зрозуміло, що затвердження 
головного питання – бюджету на 
2017 рік – відійшло на другий план. 
Депутати повернулись до нього 
лише після тривалих процедур 
таємних голосувань щодо звіль-
нення Ольги Романченко згідно з 
поданою заявою, а також обрання 
нового секретаря Боярської місь-
кої ради. За поданням міського го-
лови Олександра Зарубіна шляхом 
таємного голосування мінімаль-
ною кількістю голосів (18 депута-
тів) було обрано Олексія Скрин-
ника, представника ВО «Свобода». 

У 2017 РІК – З НОВИМ БЮДЖЕТОМ І НОВИМ СЕКРЕТАРЕМ РАДИ

Як повідомили однопартійці, Оль-
га Романченко перебуває на лікар-
няному, тож Олексій Скринник 
зможе приступити до виконання 
обов’язків лише після звільнення 
місця попередником. 

Після напруженої серії голо-
сувань дійшла черга до ухвалення 
основного документа на 2017 рік. 

Результат – бюджет 2017 
ухвалено, програми проголо-
совано.

21 грудня відбулась позачер-
гова сесія Боярської міської ради. 
Як повідомив міський голова 
Олександр Зарубін, причиною 
для її скликання стала інформація 
щодо підписання в. о. директора 
КП «Боярка-Водоканал» Сергієм 
Хижняком технічних умов на про-
ектування каналізування трьох 

будинків у с. Тарасівка. Проек-
том передбачено скидання стоків 
у міські очисні споруди об’ємом 
300 м куб на добу. 

На початку обговорення 
цього питання з інформацією 
перед депутатами виступив 
Сергій Хижняк. Також слово 
брали депутати Віктор Мар-
ценюк, Тарас Добрівський, 
Олександр Борецький, Ана-
толій Матейко. З ухвалени-
ми рішеннями на сесії можна 
ознайомитись у цьому номері 
«Боярка-інформ».

Докладніше з рішеннями 
23 та 24 сесій Боярської міської 
ради можна ознайомитися на 
шпальтах газети та на сайті Бо-
ярської міської ради: 

www.boyarka-inform.com. 

ПЕРШІ ЗДОБУТКИ МІСЬКОГО ПАТРУЛЯ

Як не дивно, але святкових 
новорічно-різдвяних днів очіку-
ють не лише діти. Для дорослих це 
час підбити певні підсумки року й 
прагнення взяти у наступний все 
краще з того, чим відзначився рік, 
що минає. 

Так буває не лише в особис-
тому житті, але й громадському. 
Клуб людей літнього віку «Па-
тефон» започатковано лише 
цього року, а він уже набув 
певної популярності й кожне 
наступне засідання очікується 
завжди з нетерпінням. Не роз-
чарував своїх шанувальників і 
«Новорічний Патефон», який 
відбувся 21 грудня. Його про-
вели весело, гамірно, з гумо-
ресками, піснями, запальними 
танцями, та, звичайно ж, з по-
дарунками усім присутнім від 
Діда Мороза. 

У ошатній, по-новорічному 
прикрашеній залі міського Бу-
динку культури за святковими 
столами з шампанським зібра-
лися й давні друзі, й люди, поки 
що не знайомі, але в очах яких 
горіло прагнення до спілкуван-
ня.

Директор Боярського бу-
динку культури Тетяна Іванова 
подарувала присутнім можли-
вість доторкнутись до справж-
ньої духовності й презенту-
вала вишиту ікону боярчанки 
Олени Остапівни, яка тепер 
оберігатиме всіх учасників за-
ходу й закладу. Потім був пе-
регляд інтермедій незабутніх 
Тарапуньки і Штепселя, веселі, 
щирі, українські пісні у вико-
нанні Наталії Горенко, Олени 

Дем’янової, Тетяни Зузанської, 
дотепні гуморески гості Любові 
Осіпенко з Малютянки, а на-
родно-аматорський хор ветера-
нів праці «Надія» просто зривав 
глядацькі аплодисменти. Не 
даремно керівника цього хору 
Анатолія Пузира було нагоро-
джено грамотою до Дня захис-
ника Вітчизни та українського 
козацтва за самовіддане відро-
дження духовності, яку вручила 
голова Києво-Святошинської 
організації української спілки 
Ветеранів Афганістану Лариса 
Козленко. Вона подарувала та-
кож заступнику міського голо-
ви Тетяні Кочковій символіч-
ного горщика з традиційними 
українськими продуктами (сіль, 
часник, сало тощо), як символ 
єднання боярської громади у 
мирі та добробуті.  

Потім були спільні пісні під 
музичний акомпанемент Ана-
толія Пузира, конкурси, квес-
ти, у яких наші поважні бояр-
чани змагалися так, що у них 
ще треба повчитися молодшим 
проводити свої заходи й дис-
котеки. Адже Дід Мороз просто 
так подаруночки не роздавав, 
потрібно було їх ще заслужити, 
й кожен з бажаючих на свій лад 
демонстрував усі свої здібності 
й вміння, підтримуючи заразом 
веселий настрій і дух новоріччя, 
що витав у залі.

Свято закінчилося, але в його 
організаторів за сприяння Бояр-
ської міської ради вже багато но-
вих задумок й планів, які можна 
здійснити тільки усім разом!

Ольга Городня

«ПАТЕФОН» ЗАГРАВ ПО-НОВОРІЧНОМУ
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«Боярка-інформ» поспішає 
поділитися радістю з нашими 
читачами – шанувальниками 
легкого пару та березового віни-
ка. Триває капітальний ремонт 
міської комунальної лазні. 

Як повідомив директор КП 
«Банно-оздоровчий комплекс» 
Олександр Сандул, нині вико-
нується наймасштабніший ре-
монт за всю історію існування 
бані. Кошти на це виділено з 
державного бюджету за спри-
яння народного депутата Укра-
їни Михайла Гаврилюка. 

«Ремонтуються фасад будів-
лі, чоловіче та жіноче відділення, 

ХОЧЕТЕ ЗМІН? ІДІТЬ У БАНЮ!
проводиться заміна систем опа-
лення, вентиляції, електропро-
водки, вікон, дверей, – розповідає 
Олександр Павлович. – Ремонту-
ються парні: буде замінено парові 
регістри та сантехніку. Відновлять 
також піч-кам’янку. До речі, регі-
стри буде виготовлено з нержавію-
чої сталі, а дерево, яке використо-
вуватиметься для оздоблювальних 
робіт, оброблено вологостійким 
розчином.

Також заміняться шафки і 
тапчани. Раніше у відділеннях 
було по 20 шафок. І вони зай-
мали дуже багато місця. Замість 
них буде встановлено зблоко-
вані конструкції на 4 шафки, 

які значно компактніші за по-
передні. Це дозволить створити 
куточки відпочинку зі столом 
та лавочками у чоловічому та 
жіночому відділеннях.

Мене щиро здивував підхід 
виконавців до роботи. Одно-
часно працює по кілька бригад 
з власним інструментом, з про-
фесійним підходом і, що голов-
не, з тямою, враховується по-
етапність дій. Працівники не 
заважають один одному.

Зовнішнє утеплення про-
водиться з дотриманням 
усіх норм: мінеральна вата, 
гідробар’єр тощо. Вже зараз 

можна констатувати, що стіни 
сухі, а до ремонту – «плакали».

Принагідно хочу щиро по-
дякувати будівельникам, які по-
людськи допомогли відремонту-
вати котел, який вийшов з ладу».

За словами директора під-
приємства Олександра Сандула, 
ремонт лазні відбувається під 
особистим контролем народно-
го депутата України. Михайло 
Гаврилюк нині живе в Боярці і 
любить відвідувати саме цю лаз-
ню. Можливо, в цьому і полягає 
секрет високої якості ремонтних 
робіт. Вже після Нового року всі 
шанувальники бані зможуть пе-
реконатися в цьому особисто.

«Боярка-інформ» попро-
сила Михайла Гаврилюка 
прокоментувати ремонт бан-
но-оздоровчого комплексу: 
«Цього року вдалось отримати 
бюджетні кошти для соціаль-
но-економічного розвитку Ки-
єво-Святошинського району. 
Гроші було виділено й для м. 
Боярки, де відбувається капі-

тальний ремонт банно-оздо-
ровчого комплексу. Я вважаю, 
що одним із пріоритетних має 
бути питання здоров’я нації. 
Не в кожному місті чи селищі є 
оздоровчі комплекси, якщо й є, 
то в не найкращому стані. У Бо-
ярці саме така ситуація: комп-
лекс є, однак належних умов 
давно нема. Впевнений, що 

після ремонту більше боярчан 
та гостей міста приходитимуть 
й проводитимуть час не лише 
приємно, але й з користю для 
здоров’я. Запевняю вас, що на 
цьому зміни не закінчаться. Ми 
і надалі спільними зусиллями 

будемо змінювати місто на кра-
ще. Переконаний, що у Новому 
році нас чекає чимало перемог! 

Користуючись нагодою, 
хочу привітати всіх боярчан з 
прийдешніми святами й поба-
жати міцного здоров’я, щастя, 
миру та злагоди, наснаги до 
праці й незламної віри в себе та 
свою країну!»

Відбувається монтаж системи вентиляції

Ці іржаві парові регістри буде замінено новими, 
виготовленими з нержавіючої сталі 

Прощавайте, грибок та іржа. Стіни чоловічого 
та жіночого відділень буде обкладено новим кахелем

Дерев’яна вагонка створить 
атмосферу домашнього затишку

Відбувається утеплення фасаду будівлі банно-оздоровчого комплексу

14 грудня в актовій залі Ки-
єво-Святошинського районного 
військового комісаріату під час 
апаратної наради було підбито 
підсумки роботи військово-облі-
кових столів міських, сільських 
та селищної рад Києво-Свято-
шинського району. 

Районний військовий ко-
місар підполковник Олег 
Гончарук вручив колективу 
військово-облікового бюро ви-

конавчого комітету Боярської 
міської ради Подяку за вагомий 
внесок у загальні результати ро-
боти з відбору громадян на вій-
ськову службу за контрактом у 
2016 році.

Ця подяка невипадкова. За 
високими результатами стоїть 
копітка праця з виконання 
ряду заходів. Військово-об-
лікове бюро виконавчого ко-
мітету Боярської міськради 

ВИСОКО ОЦІНЕНО РОБОТУ 
ПРАЦІВНИКІВ ВОБТривають звіти депутатів Бояр-

ської міської ради за підсумками 
2016 року. 17 грудня перед своїми 
виборцями округу № 3 прозвітував 
депутат Олександр Боднюк. Він на-
голосив, що вся депутатська діяль-
ність буде неефективною без вза-
ємодії з виборцями та лише за їх 
активної життєвої, громадянської 
позиції. 

За звітний період паном Бод-
нюком було складено 100 актів та 
опрацьовано 55 особистих звер-
нень: про допомогу, субсидії, опі-
ку тощо. Майже кожного дня він 
та його помічниця Світлана Олек-
сандрівна зустрічаються з людьми, 
надають їм консультації. 

Нагальні проблеми – жахли-
вий стан доріг, брак освітлення та 
медичного обслуговування, нере-
гулярне курсування маршрутних 
автобусів, вивіз сміття. Особисто 
депутатом піднімалося питання 
щодо курсування маршрутки № 4, 
адже транспортна компанія, яка 
здійснює перевезення на цьому 
маршруті, згідно з Договором з 
Київською обласною держадмі-
ністрацією, повинна здійснювати 
перевезення двох пільговиків, але 
беруть лише одного. Це питання 
так і залишається актуальним, як 
і асфальтування кінцевої зупинки 
4-го маршруту та здійснення кіль-
цевого маршруту через вул. Лікар-
няну, Зелену, Зелений провулок. 

Також дуже актуальним для 

виборців залишається питання 
створення каналізаційно-насос-
них систем (КНС), особливо біля 
каскаду озер, в яких через бруд 
неможливо купатися. Це нагаль-
на проблема ще й через екологію, 
оскільки туди потрап-ляють нечи-
стоти з вигрібних ям. Олександр 
Боднюк пропонує зробити осно-
вну магістраль КНС, до якої потім 
зможуть підключитися мешканці. 
Уже було зібрано 1600 підписів з 
цього приводу, але віз поки що 
й нині не зрушив з місця. У пер-
спективі ж це дозволить обладна-
ти пляж й дасть можливість бояр-
чанам відпочивати в себе в місті, а 
не їздити до навколишніх сіл.

З того, що вже вдалося здій-
снити: заміна освітлення світиль-
ників на сучасні, за сприяння де-
путата було встановлено сучасний 
дитячий майданчик біля церкви, 
але там ще слід зробити нормаль-
ний прохід через рівчак, що знахо-
диться неподалік цього місця. 

Багато нарікань присутніх ви-
кликав ремонт дороги й тротуарів 
по вул. Шевченка та інших вули-
цях, який роблять взимку в сніг, 
дощ і при мінусовій температурі, 
що вже зараз створює певні не-
зручності для мешканців, але ви-
никає питання, чи збережеться 
асфальт хоча б до весни.

Діалог з виборцями відбувся, 
але попереду напружена спільна 
робота. 

Ольга Городня

ЕФЕКТИВНА РОБОТА ЛИШЕ 
СПІЛЬНО З ГРОМАДОЮ

провело роботу щодо розмі-
щення рекламно-агітаційних 
матеріалів про запрошення до 
Збройних Сил України на вій-
ськову службу за контрактом 
у газеті «Боярка-інформ», на 
Інтернет-ресурсах та дошках 
інформації: в ліфтах і біля 
під’їздів багатоповерхових 
будинків, у місцях масового 
зібрання мешканців міста, в 
Боярському коледжі екології 
і природних ресурсів НУБіП 
та на об’єктах зовнішньої ре-
клами.

Працівники військово-облі-
кового бюро сподіваються, що 
приклад перших 17 земляків, 
які дали згоду служити за контр-
актом, надихне інших чоловіків 
на справжню чоловічу роботу – 
захищати Батьківщину. 

Колектив військово-облі-
кового бюро пишається отри-
маною нагородою та розуміє, 
що для продовження цієї ро-
боти доведеться докласти чи-
мало зусиль.
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18 грудня в парку ім. Т. 
Шевченка відбулося відкриття                  
міської ялинки.

З цієї нагоди в Боярці зібра-
лися всі новорічні добрі чарівни-
ки! Велетень Дід Мороз помахом 
свого чарівного посоху змусив 
новорічну ялинку засяяти яскра-
вими ліхтариками. А допоміг 
йому в цьому перший заступник 
міського голови Валерій Шульга.

Святий Миколай у своєму 
казковому будиночку обдарову-
вав дітлахів смачними чарівни-
ми цукерками за виразно роз-
казані віршики. А допомагала 
йому в цьому добра чарівниця.

Останнім на свято з’явився 
найсправжнісінький Санта 
Клаус! Бо лише справжній Сан-
та може прибути на свято у своїй 
фірмовій, яскраво ілюмінованій 
червоній велетенській ванта-
жівці, яка викликала справжній 
фурор як на святі, так і на вули-
цях Боярки, якими проїжджала. 
А його помічники – Білий Вед-
мідь та цілий гурт молоденьких 
Нових Рочків та онучок-Снігу-
роньок влаштували веселе те-
атралізоване шоу з танцями та 
фотосесією!

Додайте до цього традицій-
ний хоровод навколо ялинки, 
фото в ексклюзивній фото-зо-
ні та різноманітні веселі зимо-
ві розваги – і ви будете мати 

більш-менш повне уявлення 
про ту неймовірно казкову, і при 
цьому зігріту родинним теплом 
та затишком атмосферу дитячо-
го свята в нашому рідному місті.

Хто ж ті помічники й поміч-
ниці, які допомогли Святому 
Миколаєві подарувати малень-
ким боярчанам передріздвя-
ну казку? Як розповіла ведуча 
свята – спеціаліст відділу куль-
тури, молоді, спорту і соціаль-
ного захисту Боярської міської 
ради Мар’яна Слєпова, цей 
феєричний захід став можли-
вим завдяки дружній роботі 
команди небайдужих до життя 
нашого міста та дозвілля бояр-
чан людей. Зокрема, ходулістів 
«Люманов шоу» – давніх друзів 

Боярки та аніматорів із агенцій 
«Happy moments» і «Ваші ба-
жання – наші можливості». 

Долучилася до святкування 
компанія «Кока-кола», провів-
ши саме в цей день в нашому 
місті свою рекламну передно-
ворічну акцію. Озвучення свята 
взяв на себе боярський Буди-
нок культури, чарівними були 
декорації та оформлення фото-
зони. От і виходить, що гуртом 
таки добре свято влаштовувати!

А ви встигли сфотографу-
ватися зі Святим Миколаєм, 
потанцювати з Білим Ведме-
дем та поручкатися із Сантою? 
Кажуть, що в Новому році такі 
європейські знайомства будуть 
корисними.

ОДИН, ДВА, ТРИ: ЯЛИНОНЬКА – СВІТИ!

У день Святого Миколая відбу-
лась благодійна акція для дітей з ро-
дин вимушених переселенців. Для 
них було влаштовано веселе свято. 
Про святковий настрій подбали ані-
матори Дитячого центру «Кузя». А 
про подарунки для малечі – нотарі-
альна спільнота Київської області. 

За словами ініціаторів, ця 
благодійна акція була реалі-
зована на заощаджені кошти 
після закупки каталок у травм-
пункт ОХМАТДИТ.

«Ми – представники від-
ділення нотаріальної палати 
Київської області, яке об’єднує 
320 нотаріусів. Всі ці люди – 
поважні, благородні, статеч-
ні, – розповідає Каріна Дерун, 
голова Київського відділення 
Нотаріальної Палати Украї-
ни. – У день святкування Дня 

нотаріату, 2 вересня, у нас ви-
никла ідея: допомогти дітям. 
Ми відвідали ОХМАТДИТ і на 
їх прохання придбали дві ка-
талки та інструмент для зняття 
гіпсу. На кошти, які залиши-
лись, було вирішено зробити 
подарунки дітям. І ось 19 груд-
ня разом з боярськими при-
ватними нотаріусами Тетяною 
Єресько та Вікторією Нікітенко 
ми завітали до Києво-Свято-
шинського центру соціально-
психологічної реабілітації до 
діток-переселенців із зони АТО, 
щоб привітати їх із Днем Свято-
го Миколая».

Наша землячка Тетяна 
Єресько, як і присутні діти, теж 
переселенка зі сходу України: 
«Мені приємно, що до моєї 
думки – привітати дітей пере-
селенців – дослухались коле-

ги-нотаріуси. Моя дитина часто 
відвідує заходи у ЦСПР, ми і 
самі переселенці зі сходу Укра-
їни. Дарувати подарунки дуже 
приємно, адже ми теж колись 
були дітьми. Загалом було при-
дбано 70 комплектів для дівча-
ток та хлопчиків: розмальовки, 
олівці, підставки для письма та 
мандарини». 

Коли робиш по-
справжньому хорошу спра-
ву, завжди знаходяться люди, 
які готові допомогти. «Я дуже 
вдячна за цю допомогу, – гово-
рить директор ЦСПР Ангеліна 
Лахтадир. – Я думаю, що такі 
вчинки мотивують перш за все 
благодійників досягати нових 
вершин і робити більше добрих 
справ. Користуючись нагодою, 
хочу подякувати нотаріальній 
спільноті за підтримку».

НОТАРІУСИ КИЇВЩИНИ – ДІТЯМ-ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ

18 грудня за сприяння ви-
конавчого комітету Боярської 
міської ради 7 дітей соціально-
незахищених категорій безкош-
товно відвідали майстер-клас з 
виготовлення імбирного печива. 
Місцем проведення майстер-
класу стала Кондитерська «Шо-
коладний дім von Kluschke» у 
ТРЦ «Гулівер». 

Маленькі боярчани навчи-
лись готувати імбирне печиво 
різних форм. Після випічки 
вони ж самі прикрасили його 
шоколадом та кондитерською 
посипкою. 

Майстер-клас завершився 
правильно: частуванням смач-
ним чаєм та власноруч виготов-
леним печивом.

НОВОРІЧНЕ 
ПЕЧИВО ВЛАСНОРУЧ

14 грудня у Боярському бу-
динку культури відбувся концерт 
з нагоди Дня вшанування учас-
ників ліквідації аварії на ЧАЕС. 

Організатори заходу – голова 
Боярської міської організації ве-
теранів Великої Вітчизняної ві-
йни, праці та ЗСУ Лідія Хоменко 
та голова Києво-Святошинської 
районної організації Україн-
ської спілки ветеранів Афганіс-
тану (воїнів-інтернаціоналістів) 
Лариса Козленко за підтримки 
Боярської міської ради. 

Для ліквідаторів та всіх при-
сутніх боярчан виступила ка-
пела бандуристів Київського 
національного університету 
культури і мистецтв під керів-
ництвом заслуженого артиста 
України Андрія Іваниша; хор-
мейстер – заслужений діяч мис-
тецтв України, художній керів-
ник чоловічої хорової капели 
України імені Л. Ревуцького 
Володимир Курач.

Як зазначила ведуча ве-
чора Лариса Козленко, «цією 
зустріччю нам з Лідією Леонті-
ївною хотілося всіх об’єднати, 
щоб і думкою, і духом відчува-
лась єдність, доброта, повага і 
вдячність».

Серед почесних гостей – на-
родний артист України, голова 
Національної спілки кобзарів 

Володимир Єсипок та хоровий 
диригент, доцент КНУКіМ Ла-
риса Остапенко.

Захід розпочався спільним 
виконанням молитви «Отче 
наш». Хвилиною мовчання 
зал вшанував усіх, хто заги-
нув від смертоносного подиху 
Чорнобиля.

До присутніх звернулися 
голова Київської обласної 
організації «Союз Чорнобиль 
Україна» Іван Дерда та голова 
Києво-Святошинського ра-
йонного осередку організації 
інвалідів Чорнобиля Юрій 
Івченко. Заступник міського 
голови Тетяна Кочкова вру-
чила ліквідаторам та капелі 
бандуристів Подяки міського 
голови.

Під час концерту відбувся 
дебютний виступ Назара Анти-
пова у складі капели, який під 
супровід бандур виконав думу 
українського поета-дисидента, 
боярчанина Івана Коваленка 
«Бандура».

Це вже другий візит капели 
бандуристів до Боярки. Кон-
церт відбувся за підтримки Бо-
ярської міської ради, меценатів 
та депутатів, зокрема, Сергія Ір-
клієнка, Олександра Семка, Ві-
ктора Марценюка, Олександра 
Боднюка.

ПАМ’ЯТЬ – 
У ЗВУКАХ БАНДУРИ

ПОЗИТИВ
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Про перейменування вулиці Лінія 
17 в м. Боярка»

Керуючись п. 20 ч. 3 ст. 42 Зако-
ну України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», Законом Укра-
їни «Про присвоєння юридичним 
особам та об’єктам права власності 
імен (псевдонімів) фізичних осіб, 
ювілейних та святкових дат, назв і 
дат історичних подій», Порядком 
проведення громадського обгово-
рення під час розгляду питань про 
присвоєння юридичним особам 
та об’єктам права власності, які за 
ними закріплені, об’єктам права 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ

чергова 23 сесія
РІШЕННЯ № 23/762

від 15 грудня 2016 року  м. Боярка

власності, які належать фізичним 
особам, імен (псевдонімів) фізич-
них осіб, ювілейних та святкових 
дат, назв і дат історичних подій, за-
твердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 24.10.2012 р. № 
989, Протоколом засідання комісії 
з питань перейменування або при-
своєння назв вулицям, провулкам, 
тупикам, площам, паркам, скверам, 
проїздам, майданам в м. Боярка від 
31.10.2016 р. № 3, а також враховую-
чи колективне звернення мешкан-
ців провулка Вокзального, –

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Перейменувати вулицю Лі-

нія 17 на вулицю Дмитра Годзенка 
(скорочена назва: вул. Д. Годзенка) 
в м. Боярка.

2. Рішення 22 сесії Боярської 
міської ради 7 скликання від 
06.12.2016 р. № 22/699 вважати та-

Про затвердження Порядку вста-
новлення земельних сервітутів, ем-
фітевзису та суперфіцію на території 
міста Боярка

Керуючись Конституцією України, 
Земельним кодексом України, Цивіль-
ним кодексом України, Законами Укра-
їни «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 
«Про землеустрій», «Про місцеве само-
врядування в Україні» та з метою за-
безпечення гарантій на користування 
земельними ділянками комунальної 
власності та з метою впорядкування іс-
нуючих тимчасових споруд, – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ  

чергова 23 сесія
РІШЕННЯ № 23/751

від 15 грудня  2016 року   м. Боярка

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок встанов-

лення земельних сервітутів, емфі-
тевзису та суперфіцію на території 
міста Боярка.

2. Затвердити типовий договір 
про встановлення земельного сер-
вітуту, емфітевзису та супефіцію на 
території міста Боярка (з докумен-
тами можна ознайомитися на сайті 
www.boyarka-inform.com).

3. Контроль за виконанням да-
ного рішення покласти постійну 
депутатську комісію з питань стра-
тегічного сталого розвитку, місто-
будування, архітектури, організації 
публічного простору, земельних 
відносин, охорони навколишнього 
середовища, зеленого будівництва.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                       О. О. ЗАРУБІН

Про дострокове припинення 
повноважень секретаря Боярської  
міської ради VІІ скликання 

Розглянувши заяву секретаря 
Боярської міської ради VІІ скли-
кання Романченко Ольги Ігорівни 
про складання нею повноважень 
секретаря ради, відповідно до ст. 50 
Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ

чергова 23 сесія
РІШЕННЯ № 23/707

від 15 грудня 2016  року   м. Боярка

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Достроково припинити пов-

новаження секретаря Боярської 
міської ради VІІ скликання Роман-
ченко Ольги Ігорівни у зв’язку з її 
особистою заявою.

2. Виключити Романченко Ольгу 
Ігорівну зі складу виконавчого комітету 
Боярської міської ради.

3. Контроль за виконанням цього 
рішення покласти на постійну депу-
татську комісію з питань регламенту, 
депутатської діяльності та етики, за-
конності та правопорядку та на керу-
ючого справами виконавчого коміте-
ту Боярської міської ради.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                      О. О. ЗАРУБІН

Про обрання секретаря Бояр-
ської міської ради VІІ скликання

Відповідно до Закону Украї-
ни «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та на підставі результатів 
таємного голосування (протокол    
№ 4 про встановлення результатів 
таємного голосування з питання 
обрання секретаря Боярської місь-
кої ради VІІ скликання від 15 груд-
ня 2016 року), – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ

чергова 23 сесія
РІШЕННЯ № 23/709

від 15 грудня 2016  року   м. Боярка

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Обрати секретарем Боярської 

міської ради VІІ скликання Скрин-
ника Олексія Григоровича.

2. Включити Скринника Олек-
сія Григоровича до складу вико-
навчого комітету Боярської міської 
ради.

3. Контроль за виконанням цьо-
го рішення покласти на постійну 
депутатську комісію з питань ре-
гламенту, депутатської діяльності та 
етики, законності та правопорядку 
та на керуючого справами вико-
навчого комітету Боярської міської 
ради.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                      О. О. ЗАРУБІН

Про передачу в оренду комуналь-
ного майна територіальної громади  
м. Боярка

Керуючись п. 14 ст. 69 Бюджет-
ного Кодексу України, ст. 26, 60 
Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні», Законом 
України від 23.12.97 № 768/97-вр 
«Про оренду державного і кому-
нального майна», Методикою роз-
рахунку орендної плати за державне 
майно та пропозиції її розподілу, 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ

xергова 23 сесія
РІШЕННЯ № 23/715

від 15  грудня 2016 року   м. Боярка

затвердженою постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 04.10.1995                                                                                             
№ 786, Положенням про порядок 
передачі в оренду майна комуналь-
ної власності територіальної гро-
мади міста Боярка, затвердженним 
рішенням сесії Боярської міської 
ради від 06.04.2012 №18/878, роз-
глянувши заяву ФО-П Баластрік Г.В. 
та враховуючи висновки постійних 
комісій: з питань житлово – кому-
нального господарства, енергозбе-
реження, благоустрію міста, кому-
нальної власності від 13 грудня 2016 
року №27; з питань реалізації регу-
ляторної політики у сфері господар-
ської діяльності, фінансів, бюджету, 
соціально-економічного розвитку 13 
грудня 2016 року № 22, – 

Про затвердження структури, за-
гальної чисельності апарату ради та 
виконавчого комітету міської ради 

Керуючись п. 5 ч. 1 ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні» та взявши до ува-
ги Постанову Кабінету Міністрів 
України від 09.03.2006 р. № 268 
«Про впорядкування умов оплати 
праці працівників апарату органів 
виконавчої влади, органів проку-
ратури, судів та інших органів», з 
метою покращення організації пра-
ці працівників виконкому, підви-
щення їх професійності, матеріаль-

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VП СКЛИКАННЯ

23 сесія
РІШЕННЯ № 23/712

від 15 грудня 2016 року      м. Боярка

ким, що втратило чинність.
3. Доручити виконавчому комі-

тету Боярської міської ради зверну-
тись з клопотанням до Державного 
підприємства «Національні інфор-
маційні системи» про внесення 
до словників Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно 
перейменовану вулицю в м. Боярка.

4. Доручити виконавчому ко-
мітету Боярської міської ради по-
відомити всі відповідні державні 
установи Києво-Святошинського 
району, які знаходяться на терито-
рії міста, про прийняте рішення.

5. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на за-
ступника міського голови, згід-
но з розподілом функціональних 
обов’язків.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                      О. О. ЗАРУБІН

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на передачу в 

оренду комунального майна терито-
ріальної громади м. Боярка площею 
62,3 кв. м за адресою: м. Боярка, вул. 
Євгена Коновальця (Ворошилова), 27.

2. Доручити виконавчому комі-
тету Боярської міської ради організу-
вати передачу в оренду комунального 
майна територіальної громади м. Бо-
ярка на конкурсних засадах, відповід-
но до чинного законодавства України.

3. Контроль за виконанням да-
ного рішення покласти на відділ 
фінансів, економічного розвитку та 
торгівлі виконавчого комітету Бо-
ярської міської ради та профільні 
депутатські комісії.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                      О. О. ЗАРУБІН

ної зацікавленості в ефективному 
виконанні своїх функціональних 
обов’язків та враховуючи виробни-
чу необхідність, – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити структуру та за-

гальну чисельність апарату міської 
ради та виконавчого комітету місь-
кої ради у кількості 61 штатна оди-
ниця (з документом можна ознайо-
митись на сайті www.boyarka-inform.
com).

2. Провести упорядкування 
структури апарату міської ради та 
виконавчого комітету, згідно із за-
твердженою структурою та загаль-
ною чисельністю.

3. Контроль за виконанням да-
ного рішення покласти на керуючо-
го справами виконавчого комітету.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                       О. О. ЗАРУБІН

Про продаж ФОП Башиліну В. В. зе-
мельної ділянки несільськогосподарсько-
го призначення за адресою: м. Боярка, вул. 
Соборності, 36

Розглянувши Звіт з експертної гро-
шової оцінки земельної ділянки, ви-
готовлений ПП «Актив Інвест» (свідо-
цтво оцінювача з експертної грошової 
оцінки земельних ділянок АК № 1077 
від 28.05.2011 р., посвідчення про під-
вищення кваліфікації оцінювача з екс-
пертної грошової оцінки земельних ді-
лянок серії АК № 01486 від 22.01.2016 
р., ліцензія Держземагентства України 
серії АГ № 579481 на проведення зем-
леоціночних робіт від 16.02.2012 р.) та 
керуючись ст. 12, 128, 134 Земельного 
кодексу України, Податковим кодексом 
України, Законами України «Про оренду 
землі», «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про оцінку земель», врахо-
вуючи положення Постанови Кабінету 
Міністрів «Про затвердження Порядку 
здійснення розрахунків з розстрочен-
ням платежу за придбання земельної 
ділянки державної та комунальної влас-
ності» від 22.04.2009 р. № 381, рішення 
Боярської міської ради від 04.09.2014 р. 
№ 49/2232 «Про затвердження Порядку 
продажу земельних ділянок несільсько-
господарського призначення, на яких 
розташовані об’єкти нерухомого майна, 
що є власністю покупців цих ділянок на 
території міста Боярка» та враховуючи 
позитивний висновок Державної екс-
пертизи землевпорядної документації 
від 16.12.2016 р. № 868-13ЕО, виданого 
Головним управлінням Держгеокада-
стру у Київській області, – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про експертну 

грошову оцінку земельної ділянки не-

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ

позачергова 24 сесія
РІШЕННЯ № 24/765

від 21 грудня 2016 року       м. Боярка

сільськогосподарського призначення 
загальною площею 0,1974 га кадастро-
вий № 3222410300:01:005:5002, що зна-
ходиться в користуванні ФОП Башиліна 
Вадима В’ячеславовича під розміщення 
та експлуатацію основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підпри-
ємств переробної, машинобудівної та ін-
шої промисловості за адресою: м. Боярка, 
вул. Соборності, 36 на підставі договору 
оренди земельної ділянки від 26.12.2012 р.

2. Визначити вартість продажу 
земельної ділянки несільськогоспо-
дарського призначення ФОП Баши-
ліну Вадиму В’ячеславовичу загаль-
ною площею 0,1974 га кадастровий                                                                
№ 3222410300:01:005:5002 під розміщен-
ня та експлуатацію основних, підсобних 
і допоміжних будівель та споруд підпри-
ємств переробної, машинобудівної та ін-
шої промисловості за адресою: м. Боярка, 
вул. Соборності, 36 (землі промисловос-
ті) в розмірі 1 286 061 (один мільйон двіс-
ті вісімдесят шість тисяч шістдесят одна 
грн.) 35 коп., що в розрахунку на 1 кв. м 
земельної ділянки становить 651 (шіст-
сот п’ятдесят одна грн.) 50 коп.

3. Розрахунок за продаж земельної 
ділянки здійснити шляхом сплати ФОП 
Башиліним Вадимом В’ячеславовичем 
50 % від вартості продажу земельної ді-
лянки – одноразовим платежем, а інші 
50 % з розстроченням платежу строком 
до 01.12.2017 року.

4. ФОП Башиліну Вадиму 
В’ячеславовичу:

4.1. Укласти договір купівлі-прода-
жу земельної ділянки до 01.03.2017 року 
та взяти на себе всі витрати, пов’язані із 
укладанням цього договору та його нота-
ріальним посвідченням.

4.2. Протягом 30 календарних днів 
після нотаріального посвідчення до-
говору купівлі-продажу земельної ді-
лянки сплатити до міського бюджету                                                                                                          
50 % від вартості продажу, що складає 
643 030 (шістсот сорок три тисячі трид-
цять грн.) 67 коп. за вирахуванням спла-

ченого авансового внеску в рахунок 
оплати ціни земельної ділянки в сумі 
257 070 (двісті п’ятдесят сім тисяч сім-
десят грн.) 99 коп. на розрахунковий 
рахунок р/р 31518941700357, в ГУДКСУ 
у Київській обл., МФО 821018, ОКПО 
38010937, Код доходів 33010100.

4.3. Решту суми, а саме 643 030 
(шістсот сорок три тисячі тридцять грн.) 
67 коп. сплачувати до міського бюджету 
з розстрочкою платежу до 01.12.2017 р. 
шляхом щомісячного погашення суми 
розстрочки рівними частинами до 1 
числа наступного місяця, відповідно до 
графіку (додаток № 1), з урахуванням 
індексу інфляції, встановленого Держ-
комстатом.

4.4. У разі порушення строку пога-
шення частини платежу покупець спла-
чує неустойку, відповідно до умов дого-
вору купівлі-продажу земельної ділянки 
та закону.

4.5. У разі невиконання пп. 4.1, 4.2 та 
4.3 дане рішення втрачає чинність.

4.6. Виконувати обов’язки власника 
земельної ділянки відповідно до вимог 
ст. 91 Земельного кодексу України.

5. Доручити міському голові уклас-
ти договір купівлі-продажу земельної 
ділянки несільськогосподарського при-
значення, зазначеної в п. 2 цього рішен-
ня, а також інші документи необхідні для 
вчинення цієї угоди.

6. Заборонити продаж або інше від-
чуження покупцем земельної ділянки до 
повного розрахунку за договором купів-
лі-продажу, відповідно до вимог діючого 
законодавства. 

7. Контроль за виконанням даного рі-
шення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань стратегічного сталого 
розвитку, містобудування, архітектури, 
організації публічного простору, земель-
них відносин, охорони навколишнього 
середовища, зеленого будівництва та ре-
креаційних зон Боярської міської ради.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                   О. О. ЗАРУБІН 

Про відкликання технічних умов 
від 06 грудня 2016 року № 74 КП                    
«Боярка-Водоканал»

У зв’язку із невиконанням Без-
нос К. В. умов фінансування КП 
«Боярка-Водоканал», відповідно до 
гарантійного листа від 12.10.2015, та 
керуючись Законом України «Про 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VП СКЛИКАННЯ

позачергова 24 сесія
РІШЕННЯ № 24/763

від 21 грудня 2016 року        м. Боярка

місцеве самоврядування в Україні», 
відповідно до Протоколу комісії з 
перевірки КП «Боярка-Водоканал» 
№ 1 від 20.12.2016 р. – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Зобов’язати КП «Боярка-Во-

доканал» до 17 год. 00 хв. 21.12.2016 
року відкликати технічні умови, ви-
дані Безнос К. В. на проектування 
каналізування трьох десятиповерхо-
вих житлових будинків в с. Тарасівка 
по вул. Шкільній (8-ми секційного 
9-10 поверхового будинку на 426 
квартир та 1-но секційного 10-ти 

поверхового будинку на 110 квар-
тир) від 06 грудня 2016 року № 74.

2. Заборонити КП «Боярка-Во-
доканал» погоджувати проект на ка-
налізування трьох десятиповерхових 
житлових будинків в с. Тарасівка по 
вул. Шкільній (8-ми секційного 9-10 
поверхового будинку на 426 квартир 
та 1-но секційного 10-ти поверхово-
го будинку на 110 квартир). 

3. Контроль за виконанням да-
ного рішення покласти на заступ-
ника міського голови Мазурця В. В. 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                       О. О. ЗАРУБІН

Про Порядок приєднання об’єктів 
(багатоповерхових будинків) з інших 
населених пунктів до системи центра-
лізованого водопостачання та водо-
відведення м. Боярка

Керуючись Законом України 
«Про місцеве самоврядування в 
Україні», відповідно до Протоколу 
постійної депутатської комісії Бо-
ярської міської ради з питань жит-

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VIІ СКЛИКАННЯ

позачергова 24 сесія
РІШЕННЯ № 24/766

від 21 грудня 2016 року        м. Боярка

лово-комунального господарства, 
енергозбереження та благоустрою 
міста від 01.12.2016 року № 26, –

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Доручити КП «Боярка-Водо-

канал» розробити у двомісячний тер-
мін Порядок приєднання об’єктів 
(багатоповерхових будинків) з ін-
ших населених пунктів (далі – По-
рядок) до систем централізованого 
водопостачання та водовідведення                                          
м. Боярка.

2. Зобов’язати  КП «Боярка-Во-
доканал», до моменту розроблення 
та затвердження Порядку, видава-
ти технічні умови на підключення 
об’єктів (багатоповерхових бу-

динків) з інших населених пунктів 
до систем централізованого водо-
постачання та водовідведення м. 
Боярка виключно за погодження 
Постійних депутатських комісій та 
подальшим затвердженням на сесії 
Боярської міської ради.

3. Контроль за виконанням да-
ного рішення покласти на заступ-
ника міського голови Мазурця В. 
В. та постійну депутатську комісію 
з питань житлово-комунального 
господарства, енергозбереження, 
благоустрою міста, комунальної 
власності.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА             О. О. ЗАРУБІН 

Виконавчий комітет Боярської 
міської ради оголошує конкурс на за-
міщення вакантної посади посадової 
особи місцевого самоврядування:

Провідного спеціаліста відділу 
житлово-комунального господар-
ства, транспорту та надзвичайних 
ситуацій – 1 штатна одиниця

Вимоги до кандидатів: громадян-
ство України, вища освіта відповід-
ного професійного спрямування за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем 
магістра, спеціаліста. Стаж роботи 
в органах місцевого самоврядуван-
ня або в органах виконавчої влади 
не менше одного року, або стаж ро-
боти в інших сферах управління не 
менше трьох років.

Вільне володіння держав-
ною мовою, вміння працювати на 
комп’ютері.

Згідно з чинним порядком за-
міщення вакантних посад, конкур-
санти складають у письмовій формі 
іспити на знання Конституції Укра-
їни, законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про 
службу в органах місцевого само-
врядування» та «Про запобігання 
корупції», а також законодавства з 
урахуванням специфіки функціо-
нальних повноважень відповідного 
структурного підрозділу .

Для участі в конкурсі подаються 
документи:

заява про участь у конкурсі; за-
повнена особова картка (форма 
П-2 ДС) із відповідними додатка-
ми; 2 фотокартки розміром 4 х 6 см; 
копії документів про освіту; декла-
рація про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характе-
ру за минулий рік, копії паспорта і 
військового квитка; номер іденти-
фікаційного коду.

Термін подання документів: про-
тягом 30 календарних днів з дня ого-
лошення про проведення конкурсу. 
За довідками звертатись за адресою: 
м. Боярка, вул. Білогородська, 13, ка-
бінети № 6, 7.
Телефони для довідок: 43-241, 41-705.

ОГОЛОШЕННЯ

Відповідно до розпорядження 
міського голови від 02.11.2016 р.                   
№ 02-14/306, затверджено Правила 
внутрішнього трудового розпоряд-
ку апарату Боярської міської ради 
та виконавчого комітету, згідно з 
якими в 2017 році буде змінено ро-
бочий час і час відпочинку апарату 
Боярської міської ради та виконав-
чого комітету, а саме:

• початок роботи – 8:00;
• обідня перерва – з 12:00 до 12:45;
• закінчення роботи: понеділок-четвер о 

17:00, п’ятниця о 16:00.
• вихідні дні: субота, неділя.

Напередодні святкових і неро-
бочих днів тривалість роботи для 
працівників виконавчого апарату 
скорочується на одну годину.

Виконавчий комітет

ОГОЛОШЕННЯ
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Дата і час проведення конкурсу: 
18 січня 2017 року о 10 год.00 хв.

Місце проведення конкурсу: 
приміщення виконавчого комітету 
Боярської міської ради за адресою: 
м. Боярка, вул. Білогородська, 13.

Об’єкт оцінки: 
Нежитлове приміщення за 

адресою: м. Боярка, вул. Маяков-
ського, буд. 2.

Нежитлове приміщення за 
адресою: Боярка, вул. Євгена Ко-
новальця, буд. 27.

Нежитлове приміщення за 
адресою: м. Боярка, вул. Білогород-
ська, буд. 134-б.

Мета: передача в оренду кому-
нальної власності територіальної 
громади міста Боярка.

Кінцевий термін подання доку-
ментів: 17 січня 2017 року.

Термін виконання робіт у кален-
дарних днях: 7 (сім) днів.

Перелік документів, які необ-
хідно подати на розгляд конкурсної 
комісії:

1. Заяву (затвердженого зразка 
рішенням Боярської міської ради 
від 09.06.2016 р. № 12/357).

2. Запечатані конверти з описом 
підтвердних матеріалів та з кон-
курсними пропозиціями. Конкурс-
ні пропозиції претендентів мають 
містити інформацію щодо ціни, 
калькуляції витрат, а також стро-
ків виконання робіт у календарних 
днях. 

3. До підтвердних документів 
належать:

• копія установчого документа 
претендента;

• копії кваліфікаційних доку-
ментів оцінювачів, які працюють у 
штатному складі і яких буде залуче-
но до проведення оцінки та підпи-
сання звіту про оцінку майна;

• письмові згоди оцінювачів, 
яких буде додатково залучено пре-
тендентом до проведення робіт з 
оцінки майна, підписання звіту про 
оцінку майна, завірені їхніми осо-

бистими підписами, копії кваліфі-
каційних документів оцінювачів;

• копія сертифіката суб’єкта оці-
ночної діяльності;

• інформація про претендента 
у формі довідки, яка містить відо-
мості: про претендента щодо його 
досвіду роботи, кваліфікації та осо-
бистого досвіду роботи оцінюва-
чів, які працюють у його штатному 
складі та додатково залучаються 
ним, з незалежної оцінки майна.

Вимоги до учасників конкурсу: 
зареєстровані в установленому за-
конодавством порядку фізичні 
особи – суб’єкти підприємницької 
діяльності, а також юридичні осо-
би незалежно від їх організаційно-
правової форми та форми власнос-
ті, які здійснюють господарську 
діяльність, у складі яких працює 
хоча б один оцінювач, та які отри-
мали сертифікат суб’єкта оціночної 
діяльності, відповідно до цього За-
кону; органи державної влади та ор-
гани місцевого самоврядування, які 
отримали повноваження на здій-
снення оціночної діяльності в про-
цесі виконання функцій з управлін-
ня та розпорядження державним 
майном та (або) майном, що є у 
комунальній власності, та у складі 
яких працюють оцінювачі, згідно із 
Законом України «Про оцінку май-
на, майнових прав та професійну 
оціночну діяльність в Україні».

Місцезнаходження комісії: кон-
курсна документація претендентом 
подається до виконавчого комітету 
Боярської міської ради з метою реє-
страції заяви та подальшої передачі 
пакету документів голові Комісії за 
адресою: м. Боярка, вул. Білогород-
ська, 13.

Відповідальна особа: Севери-
ненко Т. О.
Контактний телефон: (04598) 41-815.

Претендент має право відкли-
кати свою заяву до дати проведен-
ня конкурсу, повідомивши про це 
письмово голову Комісії.

ПОВІДОМЛЕННЯ
Про проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності

Про затвердження міського           
бюджету на 2017  рік

Керуючись пп. 23 п. 1 ст. 26 За-
кону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», Бюджетним 
кодексом України, враховуючи лист 
начальника управління фінансів 
Києво-Святошинської РДА Крас-
нощокової Н. М. від 30.11.2016 р.   
№ 04-10/550, –

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:   
1. Визначити на 2017 рік:
доходи міського бюджету у сумі               

87 100,0 тис. грн., у тому числі:
доходи загального фонду бю-

джету 82 550,4 тис. грн., у т. ч. суб-
венція з районного бюджету на 
утримання дошкільних та клубних 
закладів у сумі 29 550,4 тис. грн.

доходи спеціального фонду бю-
джету 4 549,6 тис. грн., у т. ч. бюдже-
ту розвитку 150,0 тис. грн. згідно з 
додатком № 1 цього рішення.

видатки міського бюджету у 
сумі 87 100,0 тис. грн., у тому числі:

видатки загального фонду місь-
кого бюджету 73 130,4 тис. грн., у т.ч. 
за рахунок субвенції з районного 
бюджету на утримання дошкільних 
та клубних закладів у сумі 29 550,4 
тис. грн.

видатки спеціального фон-
ду міського бюджету 13 969,6 
тис. грн., у т. ч. бюджету розвитку                                         
9 570,0 тис. грн. 

профіцит загального фонду 
міського бюджету 9 420,0 тис. грн., 
згідно з додатком № 2 до цього рі-
шення;

дефіцит спеціального фонду 
міського бюджету у сумі 9 420,0 тис. 
грн. згідно з додатком №2 до цього 
рішення.

2. Затвердити бюджетні призна-
чення головним розпорядникам ко-
штів міського бюджету на 2017 рік у 

розрізі відповідальних виконавців 
за бюджетними програмами, у т. ч. 
по загальному фонду 73 130,4 тис. 
грн. та спеціальному фонду 13 969,6 
тис. грн. згідно з додатком № 3 до 
цього рішення.

3. Визначити оборотний касо-
вий залишок бюджетних коштів 
загального фонду бюджету у сумі                  
10,0 тис. гривень. 

4. Затвердити на 2017 рік між-
бюджетні трансферти згідно з до-
датком № 5 до цього рішення.

5. Затвердити на 2017 рік пере-
лік об’єктів, фінансування яких 
буде здійснюватися за рахунок ко-
штів бюджету розвитку згідно з до-
датком № 6 до цього рішення.

6. Затвердити перелік захи-
щених статей видатків загального 
фонду міського бюджету на 2017 рік 
за їх економічною структурою: 

• оплата праці працівників бю-
джетних установ (код 2110);

• нарахування на заробітну пла-
ту (код 2120);

• придбання медикаментів та 
перев’язувальних матеріалів (код 
2220);

• забезпечення продуктами хар-
чування (код 2230);

• трансферти населенню (код 
2730); 

• оплата ком. послуг та енерго-
носіїв (код 2270);

• трансферти місцевим бюдже-
там (код 2620)

7. Затвердити в складі видат-
ків міського бюджету кошти на 
реалізацію міських програм у сумі                         
23 931,7 тис. грн., згідно з додатком 
№ 7 до цього рішення.

8. Відповідно до статей 43 та 73 
Бюджетного кодексу України на-
дати право міському голові отри-
мувати у порядку, визначеному Ка-
бінетом Міністрів України позики 
на покриття тимчасових касових 
розривів загального фонду бюдже-
ту, пов’язаних із забезпеченням за-
хищених видатків загального фон-
ду, в межах поточного бюджетного 
періоду за рахунок коштів єдиного 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ

Чергова 23 сесія
РІШЕННЯ № 23/711

від 15 грудня  2016 року   м. Боярка

казначейського рахунку на договір-
них умовах без нарахування відсо-
тків за користування цими кошта-
ми з обов’язковим їх поверненням 
до кінця поточного бюджетного 
періоду.

9. Розпорядникам коштів місь-
кого бюджету забезпечити в пер-
шочерговому порядку потребу в 
коштах на оплату праці працівни-
ків бюджетних установ, відповідно 
до встановлених законодавством 
України умов оплати праці та роз-
міру мінімальної заробітної плати; 
на проведення розрахунків за елек-
тричну та теплову енергію, водо-
постачання, водовідведення, при-
родний газ та послуги зв’язку, які 
споживаються бюджетними уста-
новами. Затвердити ліміти спожи-
вання енергоносіїв у натуральних 
показниках для кожної бюджетної 
установи, виходячи з обсягів відпо-
відних бюджетних асигнувань.

10. Установити, що у загальному 
фонді міського бюджету на 2017 рік: 

до доходів належать надходжен-
ня, визначені ст. 69 Бюджетного ко-
дексу України.

11. Установити, що джерелами 
формування спеціального фон-
ду міського бюджету на 2017 рік у 
частині доходів є надходження, ви-
значені ст. 71 Бюджетного кодексу 
України.

12. Дозволити міському голо-
ві протягом бюджетного періоду 
за обґрунтованим поданням роз-
порядників та одержувачів коштів 
міського бюджету здійснювати пе-
рерозподіл видатків за економіч-
ною класифікацією в межах загаль-
ного обсягу бюджетних призначень 
по загальному та спеціальному 
фонду міського бюджету.

Додатки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 до 
цього рішення є його невід’ємною 
частиною (можна ознайомитися на 
сайті www.boyarka-inform.com). 

Дане рішення вводиться в дію з 
01.01.2017 року.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА             О. О. ЗАРУБІН

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

Керуючись пп. 23 п. 1 ст. 26 За-
кону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», Бюджетним 
кодексом України, рішенням Бо-
ярської міської ради VII скликан-
ня від 22.12.2015 року № 3/18 «Про 
затвердження міського бюджету 
на 2016 рік», згідно з офіційним 
висновком відділу фінансів, еко-
номічного розвитку та торгівлі про 
перевиконання доходної частини 
загального фонду бюджету міста за 
підсумками 11 місяців від 02.12.2016 р.                                                                               
№ 01-07/414, в якому зафіксова-
на сума перевиконання в розмірі                                                        
2 109 952,73 грн., для забезпечення 
фінансування першочергових ви-
датків бюджету, –

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
1. Збільшити план надходжень 

загального фонду міського бюджету 
за рахунок перевиконання доходної 
частини за підсумками 11 місяців 
2016 року суму 1 313 016,00 грн., а 
саме: по КДК 18010500 – 628 700,00 
грн., 18010700 – 110 000,00 грн., 
18011100 – 18 860,00 грн., 18050400 – 
55 5456,00 грн.

1.2. Збільшити видатки загаль-
ного фонду міського бюджету за 
рахунок перевиконання доходної 
частини загального фонду за під-
сумками 11 місяців 2016 року на 
суму  1 313 016,00 грн., а саме: 

по КФК 100203 КЕКВ 2610 

збільшити асигнування на                       
950 000,00 грн. (поточні трансферти 
КП «БГВУЖКГ»);

по КФК 010116 КЕКВ 2240 
збільшити асигнування на                                 
101 016,00 грн. (містобудівний роз-
рахунок з передпроектними рішен-
нями та техніко-економічними по-
казниками для будівництва будівлі 
місцевого управління та навчання 
спеціаліста відділу державної реє-
страції по супроводженню роботи 
з єдиними державними реєстрами);

по КФК 010116 КЕКВ 2210 
збільшити асигнування на                                 
137 000,00 грн. (придбання пилосо-
са, водонагрівача, обігрівача, жалю-
зі та офісних меблів);

по КФК 250404 КЕКВ 2240 
збільшити асигнування на 90 000,00 
грн. (оплата експертизи по будівлі 
ДНЗ «Даринка» та «Іскорка»);

по КФК 250404 КЕКВ 2610 
збільшити асигнування на                                     
35 000,00 грн. (поточні трансферти 
ГФ «Боярський міський патруль»)

2. Внести зміни до функціо-
нальної та економічної структури 
видатків загального фонду:

• за рахунок коштів субвенції в меж-
ах планових асигнувань по КФК 070101:

по КЕКВ 2111 зменшити асиг-
нування на 145 964,00 грн.;

по КЕКВ 2120 зменшити асиг-
нування на 47 036,00 грн.; 

по КЕКВ 2240 зменшити асиг-
нування на 5 000,00 грн.;

по КЕКВ 2273 збільшити асиг-
нування на 78 000,00 грн.;

по КЕКВ 2274 збільшити асиг-
нування на 120 000,00 грн.;

• за рахунок коштів міського бю-
джету в межах планових асигнувань, а 
саме: 

по КФК 110502 КЕКВ 2210 
збільшити асигнування на 35 
000,00 грн. (придбання по програмі                         
розвитку культури);

по КФК 130102 КЕКВ 2210 
зменшити асигнування на 35 000,00 
грн. (заходи по програмі спорту);

по КФК 010116 КЕКВ 2210 
збільшити асигнування на                                      
92 853,00 грн. (придбання предметів 
та товарів);

по КФК 250404 КЕКВ 2210 
зменшити асигнування на 92 853,00 
грн. (придбання відеокамер).

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
3. Внести зміни до функціо-

нальної та економічної структури 
видатків спеціального фонду місь-
кого бюджету (бюджету розвитку) в 
межах планових асигнувань, а саме:

по КФК 150101 КЕКВ 3210 
збільшити асигнування на                                            
483 265,00 грн. (капітальні транс-
ферти КП «БГВУЖКГ» на будівни-
цтво світлофорного об’єкта за адре-
сою: перехрестя вул. Білогородської 
та вул. П. Сагайдачного);

по КФК 150101 КЕКВ 3122 
зменшити асигнування на                                         
483 265,00грн. (виготовлення про-
ектів будівництва будівлі управлін-
ня та будівлі ДНЗ «Лісова казка»);

по КФК 070101 КЕКВ 3132 
збільшити асигнування на                                                  
59 659,00 грн. (укріплення фасадної 
стіни ДНЗ «Даринка»);

по КФК 010116 КЕКВ 3132 
зменшити асигнування на 59 659,00 
грн. (капітальний ремонт примі-
щення РАЦСу).

4. Внести відповідні зміни до до-
датків 1, 3, 6, 7 «Рішення про затвер-
дження міського бюджету на 2016 рік».

5. Контроль за виконанням да-
ного рішення покласти на першого 
заступника  міського голови Шульгу                                                                                              
В. В. та профільну депутатську ко-
місію з питань реалізації державної 
регуляторної політики у сфері госпо-
дарської діяльності, фінансів, бюдже-
ту, соціально-економічного розвитку.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                      О. О. ЗАРУБІН

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ

Чергова 22 сесія
РІШЕННЯ № 22/646

від 06 грудня 2016 року     м. Боярка

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

Керуючись пп. 23 п. 1 ст. 26 За-
кону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», Бюджетним 
кодексом України, рішенням Бо-
ярської міської ради VII скликан-
ня від 22.12.2015 року № 3/18 «Про 
затвердження міського бюджету 
на 2016 рік», згідно з офіційним 
висновком відділу фінансів, еко-
номічного розвитку та торгівлі про 
перевиконання доходної частини 
загального фонду бюджету міста за 
підсумками 11 місяців від 02.12.2016 
р. № 01-07/414, в якому зафіксова-
на сума перевиконання в розмірі 2 
109 952,73 грн., для забезпечення 
фінансування першочергових ви-
датків бюджету, – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
1. Збільшити план надходжень 

загального фонду міського бюджету 
за рахунок перевиконання доходної 
частини за підсумками 11 місяців 
2016 року на суму 787 016,00 грн., а 
саме: 

по КДК 18050400 – 272 494,00 
грн., 21010300 – 291 706,00 грн., 
22080402 – 85 800,00 грн., 18011100 – 
74 216,00 грн., 18010200 – 39 000,00 
грн., 18010400 – 11 000,00 грн., 
18010700 – 9 900,00 грн., 18010100 – 
2 900,00 грн.

2. Збільшити видатки загально-
го фонду міського бюджету за раху-
нок перевиконання доходної части-
ни загального фонду за підсумками 
11 місяців 2016 року на суму 787 
016,00 грн., а саме: 

по КФК 100103 КЕКВ 2610 
збільшити асигнування на 650 
000,00 грн. (дотація  КП  «Боярка-
Водоканал» на оплату електроенер-
гії);

по КФК 100202 КЕКВ 2610 
збільшити асигнування на 50 000,00 
грн. (поточні видатки КП «Боярка-
Водоканал» на експертне обстежен-
ня та виготовлення паспортів КНС 
та КОС міста); 

по КФК 100103 КЕКВ 2610 
збільшити асигнування на 87 016,00 
грн. (дотація КП «БОК»).

3. Внести зміни до функціо-
нальної та економічної структури 
видатків загального фонду міського 
бюджету в межах планових асигну-
вань, а саме:

по КФК 100203 КЕКВ 2610 
зменшити асигнування на 450 
000,00 грн. (поточні трансферти КП 
«БГВУЖКГ»);  

по КФК 100103 КЕКВ 2610 збіль-
шити асигнування на 450 00,000 грн. 
(дотація КП  «БГВУЖКГ»). 

4. Внести відповідні зміни до 
додатків 1, 3, 7 «Рішення про за-
твердження міського бюджету на 
2016 рік».

5. Контроль за виконанням дано-
го рішення покласти на першого за-
ступника міського голови Шульгу В. 
В. та профільну депутатську комісію 
з питань реалізації державної регу-
ляторної політики у сфері господар-
ської діяльності, фінансів, бюджету, 
соціально-економічного розвитку.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                      О. О. ЗАРУБІН

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ

чергова 23 сесія
РІШЕННЯ № 23/710

від  15  грудня 2016 року        м. Боярка

Про звільнення від сплати за  
орендоване комунальне майно

Керуючись ст. 26, ст. 60 Закону 
України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», пп. 6.7 п. 6 По-
ложення про порядок передачі в 
оренду майна комунальної власнос-
ті територіальної громади міста Бо-
ярка, затвердженого рішенням сесії 
Боярської міської ради VI скликан-
ня від 06.04.2012 № 18/878, – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Звільнити ТОВ «Промтехно-

центр» від сплати за оренду майна 

комунальної власності територі-
альної громади міста Боярка, що 
знаходиться за адресою: вул. Біло-
городська, 23-в (договір оренди від 
04.11.2014 № 39, рішення сесії Бо-
ярської міської ради від 30.10.2014 
№51/2363 про передачу в оренду 
майна комунальної власності тери-
торіальної громади міста Боярка на 
термін 2 роки 11 місяців з 01.11.2014 
до 01.10.2017) у зв’язку з тим, що в 
даному приміщенні перебував  від-
діл реєстрації місця проживання 
громадян та формування і ведення 
реєстру територіальної громади Бо-
ярської міської ради.

2. Період звільнення від сплати 
за оренду майна: з 01.08.2015 року 
до 30.11.2016 року.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                       О. О. ЗАРУБІН

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ

Чергова  23  сесія
РІШЕННЯ № 23/717

від 15  грудня  2016 року         м. Боярка

Про передачу в оренду комунального 
майна територіальної громади  м. Боярка

Керуючись п. 14 ст. 69 Бюджет-
ного Кодексу України, ст. 26, 60 
Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні», Законом 
України від 23.12.97 №768/97-вр 
«Про оренду державного і кому-
нального майна», Методикою роз-
рахунку орендної плати за держав-
не майно та пропозиції її розподілу, 
затвердженою постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 04.10.1995 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ

Чергова 23 сесія
РІШЕННЯ № 23/716

від 15  грудня 2016 року   м. Боярка

№786, Положенням про порядок 
передачі в оренду майна комуналь-
ної власності територіальної гро-
мади міста Боярка, затвердженним 
рішенням сесії Боярської міської 
ради від 06.04.2012 № 18/878, роз-
глянувши заяву керівника ТОВ 
«Стандарт – Групп» Гузєвої М. В. 
та враховуючи висновки постійних 
комісій: з питань житлово-кому-
нального господарства, енергозбе-
реження, благоустрою міста, ко-
мунальної власності від 13 грудня 
2016 року № 27; з питань реалізації 
регуляторної політики у сфері гос-
подарської діяльності, фінансів, 
бюджету, соціально-економічного 
розвитку від 13 грудня 2016 року                  
№ 22, – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на передачу в 

оренду комунального майна тери-
торіальної громади м. Боярка пло-
щею 50,0 кв. м. за адресою: м. Бояр-
ка, вул. Маяковського, 2.

2. Доручити виконавчому комі-
тету Боярської міської ради організу-
вати передачу в оренду комунального 
майна територіальної громади м. Бо-
ярка на конкурсних засадах, відповід-
но до чинного законодавства України.

3. Контроль за виконанням да-
ного рішення покласти на відділ 
фінансів, економічного розвитку та 
торгівлі виконавчого комітету Бо-
ярської міської ради та профільні 
депутатські комісії.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                     О. О. ЗАРУБІН

Детальна інформація на сайті: www.boyarka-inform.com
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І ось в призначений День 
Святий Миколай завітав з по-
мічниками до кожної дитини-
сироти та зробив цьогорічне 
свято незабутнім!

Якими ж були мрії наших 
юних містян?

Мілена (16 років) хотіла 
отримати в подарунок від Свя-
того Миколая теплі шкарпеточ-
ки (23-25 р., розмір взуття 37) 
або шарф-снуд чорного чи світ-
ло-коричневого кольору, або 
теплі рукавички.

Богдан (16 років) має багато 
мрій, але мрія про мобільний 
телефон є надзвичайно акту-
альною для нього саме зараз. 
«Мені не потрібен дорогий, ве-
ликий мобільний телефон. Я 
мрію про маленький, зручний 
без накрутки. Я буду дуже щас-
ливий отримати робочий при-
стрій для зв’язку». 

Галя (16 років) бажала отри-
мати в подарунок набір для 

 ЗДІЙСНИЛИСЯ МРІЇ ЮНИХ БОЯРЧАН

творчості (бісер, стрічки, все 
для квілінгу), книгу по плетін-
ню бісером!

Надя (12 років) мріяла про 
велосипед!

Олексій (8 років) можли-
во колись стане відомим кон-
структором, дивуватиме нас 
і стане відомим на весь світ, а 
поки що він попросив у Свя-
того Миколая іграшковий кон-
структор, аби тренуватись!

Леонід (11 років) цьогоріч 
гарно себе поводив і хоча вже 
не вірить в Діда Мороза, та знає, 
що Святий Миколай є і він здій-
снить його мрію, він дуже хотів 
ігрову комп’ютерну мишку або 
хороші навушники.

Артем (14 років) більш за все 
мріє про те, щоб усі були здоро-
ві та щасливі, а ще, щоб закін-
чилась війна, перестали гинути 
люди і нарешті настав мир. А 
для себе особисто попросив у 
Миколая куртку-парку або че-

ревики (берці) фірми «Steel» 
або ж навушники для ноутбука.

Владислав (15 років) просив 
у Святого Миколая в подарунок 
комп’ютерний стілець і пообі-
цяв завжди бути чемним!

Анастасія (7 років) мріє про 
диво і дуже хоче ролики (до-
вжина ніжки 18 см).

Дмитро (9 років) дуже гарно 
малює і просить у подарунок від 
Миколая машину на пульті ке-
рування!

Олександра (11 років) хоче 
навчитись різним трюкам на 
роликах і дуже просить у Свя-
того подарувати їй їх за гарну 
поведінку!Довжина ноги 23 см

Маленький Сашко дуже 
хоче гарно підготуватись до 
школи і вивчити усі літери,тому 
просить у Чудотворця Миколая 
музичну абетку.

Христинка дуже любить 
щось майструвати і власноруч 
виготовляти цікаві речі. Для 
того, аби роботи були ще доско-
налішими, їй дуже необхідний 
клей-пістолет!

Дмитро (16 років): «Дорогий 
Миколаю, вітаю тебе з Різд-
вом!!! Я хочу, щоб ти подарував 
мені гаманець або велосипед. 
Спасибі!»

Софія (6 років) дуже слухня-
на дівчинка і мріє про літаючу 
фею і ролики (32 розмір)!

Валерія (15 років) активно 
займається спортом і танця-
ми. Просить у Святого Мико-
лая спортивну сумку, аби було 
зручніше ходити на тренування.

Скринька Святого Миколая 
продовжувала поповнюватись 
листами від діток-сиріт та по-
збавлених батьківського піклу-
вання. 

Катруся (9 років) мріє про 
скейтборд!

Олексій (14 років) звернувся 
до Миколая з проханням по-
класти йому під подушку MP3-
плеєр.

Артем (10 років) у листі до 
Миколая звернувся з прохан-
ням про настільну лампу, що 
кріпиться до столу.

Софійка (4 рочки) дуже про-
сить Миколая про колясочку 
для ляльки!

Максим (17 років) прожи-
ває із старенькими бабусею та 
дідусем і зараз у родині гостро 
стоїть потреба із зимовим взут-
тям для Максима. Сам він мріє 

про нетбук або планшет, але, 
як сказала його дуже добра ба-
буся, він розуміє, що взуття на 
першому місці. Тому просить у 
Миколая зимові кросівки 44-45 
розміру!

У листі від Іллі (17 років) 
було прохання надіслати окуля-
ри віртуальної реальності.

Поліна (14 років) просить у 
Миколая щипці (утюжок) для 
укладки волосся або красивий 
рюкзак на весну. А її братик 

Гліб (6 років) дуже хоче іграшку 
робота! 

Помічники Святого Мико-
лая зібрали листи та за допомо-
гою небайдужих жителів міста 
Боярка здійснили усі мрії ма-
леньких боярчан. Загалом було 
виконано 28 мрій, зокрема, ГО 
«ВелоБоярка» спільнокоштом 
придбала дитині сучасний вело-
сипед, Іван Станкевич – купив 

мобільний телефон. Наші ма-
ленькі боярчани вражені диву, 
яке відбулося у їхньому житті.

За здійснення цих мрій 
пот-рібно дякувати виконавчо-
му комітету Боярської міської 
ради, заступнику міського голо-
ви Тетяні Кочковій, колективу 
«Вентс», ГО «ВелоБоярка», Свя-
то-Михайлівській парафії, ад-
міністрації ДНЗ «Джерельйце», 
фітнес-крубу «FitCurves», Івану 
Станкевичу, Максиму Міцкеви-

чу, Аліні Біленко, Роману Кур-
бонову, Олександру Слободюку, 
Андрію Романюку, Любові Лав-
ріненко, Ользі Дзюбенко, Олені 
Сірант, Тетяні Головковій, Ользі 
Севирин, Юлії Панченко, Юрію 
Мойсеєнку з кафе-пекарні «Ко-
тофей», Наталії Гаврилюк, Яні 
Кризі вірянам РГ ХВЄ церкви 
«Спасіння» м. Боярка. та малень-
ким Єгору і Василисі Мішура. 

Два дні поспіль 19 та 20 груд-
ня Києво-Святошинський ра-
йонний центр творчості молоді 
«Оберіг» нагадував справжню 

СВЯТКОВІ ВИСТАВИ ДЛЯ МАЛЕЧІ

За підтримки виконавчого комітету Боярської міської ради для ді-
тей із багатодітних родин, дітей учасників АТО, сиріт і позбавлених 
батьківського піклування у ЦТМ «Оберіг», Боярському будинку культу-
ри відбулися новорічні вистави.

казку та розбурханий вулик. 
Сюди завітав святий Миколай, 
та не сам, а зі своїми помічни-
ками – юними обдаруваннями, 

вихованцями центру. Перед-
чуття дива було присутнє ще на 
підході до Центру: одна малеча 
приходила на виставу, а інша їх 
майстерно грала. 

19 грудня благодійна виста-
ва, у якій брали участь: вокальна 
студія «Діамант»; народна студія 
естрадно-народного співу «Пер-
лина»; народна студія бального 
танцю «Ритми»; зразкова театр-
студія «Світла хвиля», проходи-
ла для вихованців різних студій 
«Оберегу», а 20 грудня відбулося 
дві вистави для дошкільнят та 
дітей шкільного віку. 

Усе феєричне дійство на 
сцені захоплювало малечу, адже 
до них завітали персонажі істо-
рій про Гаррі Потерра, янголята 
і звичайно ж Святий Миколай, 
який потім обаровував всіх при-
сутніх подарунками. Тож варто 
сподіватися, що вся боярська 
дітлашня вела себе чемно й слу-
халася дорослих. 

Професійність керівників 

Продовження зі стор. 1

зазначених студій проявилася 
в тому, що не було бар’єру між 
артистами й залом, вони усі без-
посередньо співчували й раділи 
з героями вистави. Але, як відо-
мо, за дитячим гарним настро-
єм й безпосередністю стоять 
дорослі турботи, тож привітати 
дітей зі святом до «Оберегу» за-
вітала заступник міського голо-
ви Тетяна Кочкова, яка разом 
зі Святим Миколаєм роздавала 
діткам солодкі подаруночки. 

Подарунки для відвідувачів 
було придбано виконавчим ко-
мітетом Боярської міської ради 
за бюджетні кошти по програмі 

«Культура». 665 подарунків для 
дітей учасників АТО, дітей-си-
ріт та дітей з багатодітних родин 
закуповувалися через програму 
«ProZorro», в результаті чого вда-
лося зекономити майже 5 тис. грн. 

Сподіваємося, що ці виста-
ви залишили теплий і добрий 
слід у душах маленьких боярчан. 

Організатори запрошують 
відвідати також виставу «Сніго-
ва Королева» 28 грудня о 16:00 у 
Будинку культури та 30 грудня о 
10 год. новорічну виставу у Бо-
ярському колегіумі – ЗОШ № 3.

Ольга Городня
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Вітаємо Кондратенко Раїсу Іванівну з 85-річчям

З повагою, голова Боярської міської організації інвалідів війни та учасників бойових дій Володимир Нурищенко

НОВОРІЧНЕ ПРИВІТАННЯ
Дорогі інваліди війни, учасники бойових дій, вдови!

Від усього серця щиро вітаємо Вас з Новим роком та 
Різдвом Христовим!

Бажаємо всім Вам доброго здоров’я, активної старості, 
сімейного благополуччя та довгих років життя.
Зичимо Вам щасливо провести ці радісні свята 

у колі рідних та друзів.
Президія та рада Боярської організації інвалідів війни, 

Збройних Сил та учасників бойових дій

І хоча до Нового року ще зали-
шається трохи часу, його близьке 
настання вже відчувається в місті 
не лише через свято Миколая, що 
феєрично прогриміло в Боярці, а 
й святковим Новорічним жіночим 
форумом. Його традиційно органі-
зувала ГО «Боярський простір» за 
сприяння заступника міського го-
лови Тетяни Кочкової в ресторан-
ному комплексі «Екватор». 

Жіночі форуми вирізняєть-
ся вишуканістю й невимуше-
ністю, які панують в залі. Але 
цього разу в залі крім чарівних 
мешканок нашого міста були 
ще й їхні дітки та чоловіки, тоб-
то справжня родинна атмосфе-
ра, яку створювали незмінні, 

але трохи модернові, новорічні 
персонажі – Санта Клаус і його 
помічниця. 

Щоб трохи привідкрити за-
вісу майбутнього 2017 року та 
більше пізнати себе й близьких, 
була запрошена нумеролог, сі-
мейний психолог, арт-терапевт 
Ольга Дорошенко. За допомо-
гою складання чисел дати, мі-
сяця та року народження кожен 
з присутніх міг побачити в собі 
і близькій людині особистість, 
яку потрібно прийняти і люби-
ти. 

У святковій програмі бра-
ли участь актори театру і кіно 
та Молодого театру Олексій 
Нежурко й Алла Бінєєва, які 
продемонстрували короткі іс-

торії гумористичного характе-
ру: «Люди зустрічаються, люди 
прощаються, одружуються...» 

У перерві було шампанське, 
смачні десерти від кафе-пекар-
ні «Котофей», конкурси-роз-
ваги, організовані Галиною 
Антиповою, та приємна танцю-
вальна музика від Musik-bend 
AVENUE. Також усі бажаючі 
мали нагоду допомогти зібрати 
кошти на подарунки діткам, об-
діленим батьківським теплом, 
придбавши авторські новорічні 
вінки.

Все цікаве й новітнє обіцяє 
перекочувати у 2017 рік і зроби-
ти наступні Форуми ще більш 
насиченими й відкритими.

Ольга Городня

ЖІНОЧИЙ ФОРУМ УВІЙШОВ У НОВОРІЧЧЯ

Вже півтора місяці як відділ 
реєстрації приймає відвідувачів у 
кабінеті міського голови. Цей жест 
Олександр Зарубін зробив, коли з на-
станням холодів люди почали потер-
пати під час очікування своєї черги. 

Кількість відвідувачів саме 
цього відділу вражає. Три пра-
цівники відділу реєстрації вико-
нують величезний обсяг робіт. 

Про один тиждень роботи 
свого колективу розповідає Ла-
риса Бавтрук, начальник від-
ділу з питань реєстрації місця 
проживання громадян та веден-
ня та формування реєстру тери-
торіальної громади:

«Впродовж останнього 

тижня працівники відділу за-
реєстрували 36 осіб, знято з ре-
єстрації 35 осіб, видано 160 до-
відок, винесено 7 постанов за ст. 
197 ч. 1 КУпАП щодо громадян, 
які не зареєстрували своєчасно 
своє місце проживання або сво-
їх новонароджених дітей. 

Хочу наголосити, що ре-
єструвати місце проживання 
новонароджених дітей необхід-
но впродовж 90 днів з моменту 
отримання свідоцтва про наро-
дження дитини. Всі інші грома-
дяни мають зареєструвати своє 
нове місце проживання впро-
довж 30 діб з моменту зняття з 
реєстрації. Адміністративний 
збір з таких порушників стягу-

РЕЄСТРАЦІЯ ШВИДКО ТА ЗРУЧНО
ється в більшому розмірі: 40 грн. 
80 коп. замість 13 грн. 60 коп.

Направлено також 6 повідо-
млень до інших відділів реєстрації.

Працівниками нашого від-
ділу підготовлено та направ-
лено відповідь до Києво-Свя-
тошинського районного суду з 
приводу позову щодо спільної 
власності на приватне житло».

Користуючись нагодою, Ла-
риса Бавтрук від імені усього 
колективу зичить жителям міста 
повного порядку в усіх справах, 
що стосуються реєстрації місця 
проживання, а також усіляких 
гараздів у Новому 2017 році. 

17 грудня з ініціативи ЦСПР 
та Благодійного фонду «Творча 
криївка» відбувся ІІ етап акції 
«Портрет бійця».

Акція стартувала 4 грудня і 
була присвячена Дню Зброй-
них Сил України. Київські 
художники Анна Гузь, Федір 
Александрович, Стелла Лясота, 
Лариса Годунова, Микола Со-
логубов спеціально приїхали до 
Боярки, щоб так своєрідно по-
дякувати боярчанам – бійцям 
АТО за їх мужність та відданість 
Батьківщині. 

Під час роботи над портре-
тами художники та їх «натур-
щики» спілкувалися та ділилися 
думками, спогадами, планами 
на майбутнє, своїм баченням 
проблем сьогодення. Мабуть, 
саме це й було найважливішим. 
А скільки емоцій викликали 
вже створені, іноді досить не-
сподівані портрети!

Другий етап виявився не 
менш емоційним. Адже до 
Центру прибули бійці зі свої-
ми рідними, для яких портрет 

їхнього сина, батька, чоловіка 
став справжнім сюрпризом. Під 
час вручення портретів була 
озвучена не лише коротка біо-
графія кожного бійця, а й від-
криті його невеличкі таємниці: 
захоплення, плани на майбутнє 
і навіть найзаповітніші мрії – 
про закінчення війни на Сході 
та повернення України до мир-
ного щасливого життя.

У програмі заходу були та-
кож безпрограшна лотерея, 
подарунки для родин та спіл-
кування з друзями за кавою та 
чаєм зі смаколиками, які забез-
печила білоцерківська органі-
зація Червоного Хреста. Також 
звучали чарівні мелодії від гіта-
риста Костянтина Прокопчука.

Боярчани-атовці 6 хвилі мо-
білізації вдячні організаторам 
за спілкування з людьми, які 
творять прекрасне. 

Що ж до організаторів, то 
вони зазначили, що цей про-
ект дав багато нових знайомств, 
відкрив нові шляхи до співпра-
ці, а також дав поштовх до но-
вих корисних і цікавих проектів. 

ПОРТРЕТ МУЖНОСТІ ТА ВІДДАНОСТІ 

Розмаїття і багатство україн-
ської мови вражає. Яскраві та 
соковиті слова та власні назви 
дозволяють кожному українцю 
пишатися своїм національним 
кодом – мовою. 

Пересвідчитись у цьому до-
зволяють спостереження пра-
цівників РАЦСу. Ними з чита-
чами газети «Боярка-інформ» 
поділилась головний спеціаліст 
з питань реєстрації актів ци-
вільного стану Валентина Мед-
ведєва:

«Бажання поділитись сво-
їми спостереженнями щодо 
прізвищ у мене з’явилось після 
того, як впродовж двох тижнів 
зареєстрували шлюб наречені з 
прізвищами: Мурована, Лома-
кіна, Очеретяна, Хворостяна, 
Солом’яна, Кучугурна, Калюж-
на, Хуторна.

Дуже часто зустрічаються 
прізвища, які відображають 
домінуючу рису характеру, зо-
внішності, виду діяльності 
тощо.

Прізвища підказують нам, 
яким ремеслом займались 
предки наших сучасників, які 
фізичні вади мав хтось у роду.

А тепер познайомтеся з на-
шою колекцією питомо укра-

ЩО В ПРІЗВИЩІ ТВОЇМ?
їнських прізвищ, з якими нам 
довелось зустрітись під час ро-
боти:

Овчар, Швачка, Аренда, Мі-
рошник, Кучер, Тесля, 
Кравець, Бондар.

Куций, Довгий, 
Хитрий, Дикий, Лю-
тий, Бідний, Мо-
торний, Гарячий, 
Кривий, Картавий, 
Колючий, Безсмертний, Рож-
дественський, Великий, До-
статній, Розпутній.

Орел, Орлик, Голуб, Сич, 
Крук, Журавель, 
Півень, Сорока, 
Каплун, Синиця.

Рак, Цап, 
Лисиця, Бугай, 
Кліщ, Медвідь, 
Зайчик.

Чорний, Біла, Бура.
Зима, Вітер, Мороз, Штиль.
Дубина, Дудка, Куделя, 

Скиба, Ковба-
са, Кобзар, Ко-
лос, Качан, Пан-
на, Корж, Коса, 
Травка, Редька, 
Барвінок, Волос, 
Шрам, Смакота, 
Красота, Шило, 
Пузир, Петрик, Михайлик».
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Уряд схвалив Концепцію ре-
форми фінансування системи 
охорони здоров’я, яка дає старт 
модернізації медичної сфери. 
Концепція закріплює модель 
національного солідарного ме-
дичного страхування зі 100 % по-
криттям громадян. 

Згідно з концепцією, збори 
страхових внесків здійснювати-
муться через загальну систему 
оподаткування та збиратимуть-
ся у державному бюджеті. Стра-
хові виплати за лікування окре-
мої людини не будуть прив’язані 
до розміру її індивідуальних 
внесків. Кожен громадянин 
здійснює передоплату за медич-
не обслуговування, сплачуючи 
загальні податки. Жодних до-
даткових податків чи платежів 
для громадян не вводиться.

Регулюватиме стосунки між 
лікарем та пацієнтом створений 
єдиний національний замов-
ник, який плануватиме та за-
куповуватиме медичні послуги 
для громадян, напряму контр-

актуватиме медичні заклади, 
оцінюватиме та контролювати-
ме якість послуг, підтримувати-
ме електронну систему збору та 
обміну медичною інформацією. 
Держава впроваджує поняття 
гарантованого пакету медичної 
допомоги. Йдеться про чітко 
визначений набір медичних 
послуг та ліків, право на отри-
мання якого матимуть всі без 
винятку громадяни України. 
Гарантований пакет медичної 
допомоги щороку переглядати-
меться та публікуватиметься.

Запропонована модель 
обов’язкового державного ме-
дичного страхування викорис-
товується в багатьох країнах, зо-
крема, майже в половині країн 

– членів ЄС – Великобританії, 
Іспанії, Італії, Ірландії, Скан-
динавських країнах. Процес 
переходу на нову модель від-
буватиметься поступово, оста-
точне запровадження – у 2020 
році. На першому підготовчому 
етапі – у 2017 році – буде впро-
ваджено нову модель фінансу-

вання меддопомоги на первин-
ній ланці, а також розпочнеться 
впорядкування мережі стаціо-
нарів вторинного рівня через 
створення госпітальних округів.

Загальний обсяг витрат на 
охорону здоров’я в Україні при-
близно такий же, як в Польщі, 
але на відміну від поляків укра-
їнці більшу половину витрат на 
лікування сплачують самостій-
но (в Польщі – частка держав-
них витрат складає 70 %). Прин-
цип використання бюджетних 
коштів, що виділяються на 
сферу охорони здоров’я, буде 
змінений. Відбудеться перехід 
від фінансування лікарняних 
стін та ліжок до оплати резуль-
тату – фактично пролікованого 
пацієнта. Гроші йтимуть за па-
цієнтом – до конкретного ліка-
ря, медичного закладу, в який 
людина звертається за допомо-
гою. Лікарі отримуватимуть гід-
ну зарплату, громадяни – якісні 
медичні послуги.

Реформа стартує зі зміни фі-
нансування на первинній ланці, 
яка є фундаментом будь-якої 
системи охорони здоров’я. Сис-
тема первинної допомоги здат-
на за 20-30 % бюджету медици-
ни вирішити до 80 % медичних 
проблем громадян. Будуть ви-
вільнені ресурси для лікування 
людей від більш складних за-
хворювань.

Реформою передбачається 
впорядкування мережі медза-

УРЯД РОЗПОЧИНАЄ РЕФОРМУ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
кладів вторинної (спеціалізо-
ваної) допомоги в рамках фор-
мування Госпітальних округів. 
Мало завантажені і погано 
оснащені лікарні будуть пере-
профільовані, додатково осна-
щені сучасним обладнанням, 
до роботи в них будуть залучені 
висококваліфіковані спеціаліс-
ти. В кожному госпітальному 
окрузі буде сучасна багатопро-
фільна лікарня, в якій кожен, 
хто потребує, зможе отримати 
якісну медичну допомогу.

Встановлено технічні кри-
терії для визначення географіч-
них меж госпітальних округів: 
наявність принаймні однієї 
лікарні інтенсивного лікуван-
ня (першого чи другого рівня); 
охоплення території з населен-
ням мінімум 200 тис. осіб у разі 
наявності лікарні 2-го рівня, 
або 120 тис. осіб у разі наявності 
лікарні тільки 1-го рівня; мож-
ливість доїзду до лікарні інтен-
сивного лікування з будь-якої 
точки округу за 60 хвилин.

Госпітальний округ плану-
ється з такими межами і набо-
ром закладів, щоб в перспек-
тиві на його основі можна було 
створити ефективну і сучасну 
медичну мережу. Пропозиції 
щодо складу та меж округів на-
дають обласні державні адміні-
страції, перелік округів буде за-
тверджений урядом.

Також уряд схвалив Кон-
цепцію розвитку системи гро-

мадського здоров’я в Україні. 
Вона закладає засади переорі-
єнтації фокусу системи охоро-
ни здоров’я від політики ліку-
вання до політики зміцнення 
та збереження здоров’я люди-
ни. Буде запроваджено процес 
стратегічного планування роз-
витку системи із залученням за-
цікавлених сторін, планування 
заходів на національному, регі-
ональному та місцевому рівнях.

Коментар заступника Міні-
стра охорони здоров’я України 
Павла Ковтонюка: «Уряд ухвалив 
загальний вектор реформ в систе-
мі охорони здоров’я, щоб не було 
більше суперечок, куди ми далі 
рухаємось, а були дискусії, яким 
чином і в які терміни втілювати 
реформи. Наступний етап для 
нас – це розробка покрокового 
плану, адже концепція передба-
чає загальний план до 2020 року.

Зараз Кабінет Міністрів дав 
доручення подати детальний 
план на наступний рік. Так 
само є доручення Прем’єр-
міністра Володимира Грой-
смана, щоб всі зміни в галузі 
відбувались максимально в 
співпраці з регіонами, а голо-
вне – акуратно і мінімально 
травматично для регіонів. Тому 
про будь-які кроки Міністер-
ства охорони здоров’я медична 
спільнота і суспільство знатиме 
наперед. Кожен крок ми роби-
тимемо разом і будемо готувати 
людей до нього».

17 грудня в Боярському 
краєзнавчому музеї відбулося 
відкриття виставки робіт про-
фесійного художника, майстра 
у різних жанрах образотворчого 
мистецтва Олександра Жукова.

Творчий доробок Олексан-
дра Вікторовича як витончено-
го майстра станкового живо-
пису відзначається тематичною 
і жанровою різноманітністю: 
від монументальних батальних 

полотен, сповнених глибокого 
сенсу, до камерних творів, які 
вражають гармонійним поєд-
нанням кольорів та радісним 
сприйняттям світу. Акварелі 
Олександра захоплюють відчут-
тям краси природи і високою 
майстерністю виконання. Їм 
притаманне тонке проникнен-
ня у стан природи, співзвучне 
настрою людини.

Його марини, пейзажі і на-
тюрморти далеко не прозаїчні – 
в них є настрій: радість, ніжність, 
тривога, хвилювання. Це саме те 
мистецтво, яке відкриває душу 
художника, піднімає рівень вза-
ємної довіри, через особисті 
контакти кожного з тих, кому 
небайдужий світ кольору і мрії, 
всесвіт творчості та натхнення.

ТВОРЧІСТЬ ХВИЛЕЮ МОРСЬКОЮ ТОРКАЄТЬСЯ ДУШІ

Нещодавно у Боярському 
краєзнавчому музеї відбулись 
звітно-виборні збори і творчий 
звіт членів ГО «Боярське Мис-
тецьке Братство». Зі звітом про 
роботу організації виступив її го-
лова Віталій Приймаченко.

Вже п’ять років на теренах 
нашого міста діє об’єднання, 
яке гуртує під своїм крилом 

На сторінках нашої улюбле-
ної газети «Боярка-інформ» хо-
чемо щиро подякувати добрим 
людям за добрі справи.

Директор БМУ-33 Магоме-
дов Магомед Алієвич встановив 
два нових вікна у приміщенні, 
що по вул. Київській, 26, яке 
орендує Боярська міська орга-
нізація ветеранів війни, праці та 
дітей війни, а підприємець Ан-

тонь Степан Степанович надав 
пиломатеріали. Долучився та-
кож і депутат Боярської міської 
ради Олександр Боднюк, який 
дав працівників для виконання 
необхідних ремонтних робіт.

Завдяки цьому було прибу-
довано підсобні приміщення і 
тепер члени нашої громадської 
організації мають пристойні 
умови для проведення своєї ді-
яльності.

ВДЯЧНІ ЗА ДОПОМОГУ

Користуючись нагодою, хочу щиро привітати 
усіх боярчан та членів Боярської міської орга-
нізації ветеранів війни та праці з Новим 2017 

роком та Різдвом Христовим.
Низький уклін усім добродійникам, які підтри-

мують людей поважного віку. 
Нехай у новому році здійснюються ваші мрії 

та бажання, а успіх та удача супроводжують вас 
на життєвому шляху. 

Лідія Хоменко, 
голова Боярської міської 

організації ветеранів війни та праці

З відкриттям другої персо-
нальної виставки у Боярському 
краєзнавчому музеї Олександра 
Жукова привітали колеги по 
цеху, друзі. 
Наша довідка

Народився Олександр Жу-
ков 1967 р. в с. Громівка Ново-
троїцького району Херсонської 
області в сім’ї художника, тож з 
дитинства захоплювався живо-
писом.

У 1992 р. закінчив Кримське 
художнє училище ім. М. С. Са-
мокиша в м. Сімферополі. З 
1993 до 2000 рр. щорічно про-
ходили виставки в Новотро-
їцькому міському культурному 
центрі. 1996 р. відбулась персо-
нальна виставка робіт художни-
ка в Херсонській бібліотеці.

З 2001 р. Олександр живе 
і працює в Києво-Святошин-

ському районі, є активним 
учасником культурно-мистець-
кого життя с. Гореничі. Брав 
участь у мистецькій виставці 
«Кленові журавлі» та численних 
виставках, організованих фон-
дом «Ренесанс».

З 2007 р. при Гореницькій 
сільській раді відкрив студію 
образотворчого мистецтва, де 
навчає живопису школярів. За 9 
років діяльності у школі навча-
лося понад 200 учнів. Своїх ви-
хованців Олександр Вікторович 
намагається навчити законам 
живопису, технічним прийо-
мам образотворчого мистецтва. 

Більшість робіт художника 
знаходяться у приватних ко-
лекціях України, Росії, Європи 
і Америки. 

творчу інтелігенцію міста. Се-
ред заходів Братства – численні 
художні виставки, презентації 
нових книжок боярських авто-
рів, творчі зустрічі з митцями 
у музеї, в бібліотеках, школах 
тощо. Полюбився митцям фес-
тиваль «Розмай любові», який 
було започатковано 2015 року. 
Члени БМБ виступали з публі-
каціями на сторінках газети 

ТВОРЧИЙ ЗВІТ МИТЦІВ БОЯРКИ «Боярка-інформ», брали участь 
у міських заходах.

Під час зборів звучали висту-
пи членів організації: вірші, пісні, 
спогади та плани на майбутнє.

Після звіту відбулись вибо-
ри голови ГО «Боярське Мис-
тецьке Братство». Нею стала 
боярська поетеса Тетяна Зуб-
кова, також було обрано склад 
робочих органів ГО.

Дуже приємно, що Боярська 
міська рада високо оцінила твор-
чий внесок митців у культурний 
розвиток Боярки. Заступник 
міського голови Тетяна Кочкова 
щиро привітала учасників зборів, 
а також вручила присутнім пода-
рунки і великий торт.

До речі, депутати Боярської 
міської ради підтримали план 
заходів Мистецького Братства 
на 2017 рік. У міському бюджеті 
на 2017 рік заплановано видан-
ня альманаху боярських митців, 
збірки поезій поетеси Ори-
сі Верби, а також проведення 
мистецьких фестивалів «Роз-
май любові» та імені Володими-
ра Самійленка. 
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12 грудня бійці спеціалізо-
ваної пошукової групи «Корчагі-
нець» Українського Фонду Пошуку 
«Пам’ять» передали представни-
кам МНС 171 снаряд часів Другої 
Світової війни, потужністю понад 
200 кг у тротиловому еквіваленті.

Бійців спеціалізованої по-
шукової групи «Корчагінець» 
у Боярці знають дуже добре. 
Адже на їх рахунку – десятки 
знайдених та ідентифікованих 
останків солдатів Другої Сві-
тової; три дійсно безцінних 
скарби, переданих до Бояр-
ського краєзнавчого музею, об-
лаштована музейна експозиція 
в Боярському колегіумі та ба-
гато інших важливих і потріб-
них справ. Та, виявляється, по-
шуковці знайшли для себе ще 
один напрям діяльності. 

Як розповів Володимир 
Остролуцький, того дня група 
виїхала на пошукові роботи у 
напрямку Білогородки. Коли 
«глибинники» виявили скуп-
чення великої кількості мета-
лу, почали розкопки. Підняли 
один снаряд, другий, третій… 
Сумнівів більше не залишало-
ся – треба викликати МНС. Та 
спочатку – поліцію, яка має 
охороняти смертельно небез-
печну знахідку до приїзду над-
звичайників.

Наскільки ж унікальною є 
ця знахідка? На це питання від-
повідає начальник групи піро-
технічних робіт підрозділу І спе-
ціалізованого центру швидкого 
реагування та гуманітарного роз-
мінування Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій 
майор Денис Трачук, який без-

ЩОБ РІДНА ЗЕМЛЯ СТАЛА БЕЗПЕЧНІШОЮ
посередньо керував підняттям 
із землі небезпечної знахідки: 
«Знахідка – унікальна. Зазвичай 
раз в квартал піднімаємо великі 
«закладки» кількістю 30-40 оди-
ниць. А от такі «подарунки» тра-
пляються дійсно не часто». 

Надзвичайно цікаву історію 
розповів боєць спеціалізованої 
пошукової групи «Корчагінець» 
Олег Остапенко: «На початку 
грудня у Вишгородському ра-
йоні ми підняли «посилочку» у 
40 одиниць. Викликали МНС, 
завантажили небезпечний ван-
таж, їдемо. Під час руху надзви-
чайникам надійшов ще один 
виклик з с. Демидове. Приїхали, 
бачимо: на одному з подвір’їв 
центральної вулиці – напів-
розібраний сарайчик. І все б 
нічого, якби не один нюанс: в 
якості арматури для глиняного 
фундаменту були використані… 
снаряди! Сарайчик стояв на 
абсолютно «робочих» снарядах 
Другої Світової».

Були й інші епізоди: розмі-
нування підходів до с. Сичівка, 
на підступах до якого ще з війни 
залишилися фугаси на мінах з 
розтяжками, підняття кислот-
них гранат, обгорілі ящики з ні-
мецькими «огірками», на яких 
лісники розводили багаття. 

Але виникає питання: для 
чого пошуковці, ризикуючи 
своїм життям, займаються цією 
справою? Вони знають відпо-
відь: «Щоб рідна земля стала 
безпечнішою».

Радіслав Кокодзей 

10 грудня в спортивній залі 
Києво-Святошинської ДЮСШ 
відбувся десятий турнір з волей-
болу пам’яті М. А. Красножона.

Цьогорічний турнір плану-
вався надзвичайно масштаб-
ним. На превеликий жаль, з 
ряду причин (в тому числі і че-
рез погодні умови) до Боярки 
не змогли прибути команди із 
Закарпаття, Івано-Франків-
ська, Прилук, Червонограда, 
Гатного – всього 7 раніше заяв-
лених до участі команд. 

Відтак результати зіграних 
ігор такі: ВК «Боярка» – «Біоре-
сурс» (Житомир) – 2:1; ВК «Бо-
ярка» – «Maximum» (Боярка) 

– 2:0; «Біоресурс» (Житомир) – 
Вишневе – 2:0; «Maximum» (Бо-
ярка) – Вишневе – 2:0; «Біоре-
сурс» (Житомир) – «Maximum» 
(Боярка) – 2:0; ВК «Боярка» – 
Вишневе – 2:0.

Як бачимо, найбільш силь-
ними учасниками турніру вияви-
лися ВК «Боярка» та «Біоресурс» 

НАЙКРАЩА ПАМ’ЯТЬ ПРО БАТЬКА, ДРУГА, ЗЕМЛЯКА

(Житомир). Капітан команди та 
голова ГО «ВК «Боярка» Олек-
сандр Красножон зазначив: 
«Житомиряни – дебютанти на-
шого турніру, і до останнього 
моменту залишалися для нас 
«темною конячкою», від якої не-
відомо чого було чекати. Та саме 
з ними у нас були найважчі, але й 
найцікавіші ігри».

Найприємнішим для всіх 
учасників та гостей волейболь-
ного турніру стало привітання-
сюрприз від боярської команди 
з черлідінгу «Актив». 

Подяки від організаторів 
турніру отримали його дав-
ні друзі-меценати – Боярська 
міська рада в особі міського 
голови Олександра Зарубіна 
та депутатів Боярської міської 
ради Олександра Борецького й 
Андрія Назаренка, Олександр 
Тігов, Дмитро Мірзаєв, пекар-
ня «Котофей», магазин «12 кно-
пок», ветцентр «Альба», КП «ІА 
«Боярка-інформ» і Києво-Свя-
тошинська ДЮСШ. 

А 11 грудня відбувся ІІ етап 
Кубку пам’яті М. А. Красножо-
на. В ньому взяли участь волей-
болісти, які свого часу виходи-
ли на волейбольний майданчик 
разом з Михайлом Андрійови-
чем: Боярский ВК «Ветеран», 
команда «Ветерани» Боярської 
ЗОШ № 5 та волейбольна ко-
манда з с. Дмитрівки.

Особливість цих змагань по-
лягає в тому, що, як зазначив 
Віктор Куцелощенко, цього дня 
«ми виходимо на майданчик не 
для того, щоб позмагатися, щоб 
пограти і пригадати». 

Відтак головні нагороди че-
кали, звичайно ж, на переможців 
Десятого ювілейного. Бронзо-
вим призером чемпіонату стала 
команда «Maximum» (Боярка). 
Срібним – житомирський «Біо-
ресурс». А переможцем і золотим 
призером 2016-го року – ВК «Бо-
ярка». Перехідний кубок знову 
залишився в рідному місті Ми-
хайла Андрійовича Красножона. 

Радіслав Кокодзей

14 грудня спортивна спіль-
нота району зустрілась у рес-
торанно-готельному комплексі 
«Екватор» з нагоди презентації 
Києво-Святошинського район-
ного осередку Київського облас-
ного відділення Національного 
олімпійського комітету України.

Підготовка до його створен-
ня тривала близько року. В май-
бутньому планується утворення 
районних осередків комітету по 
всій Україні. Видатні спортс-
мени, заслужені тренери та 
громадські діячі відвідали уро-
чистий захід. Загальна думка 
учасників: український спорт 
має хороший потенціал, його 
лише потрібно комплексно 
розвивати та підтримувати.

Голова Київського облас-

ного відділення НОК України 
Іван Куроченко вручив ново-
обраному голові осередку Тара-
су Добрівському прапор НОК, а 
також подарував усім зацікав-
леним у розвитку спорту мето-
дичний посібник.

Під час презентації відбу-
лось нагородження подяками 
за особистий внесок у розвиток 
спорту відомих спортсменів з 
Боярки та району. 

Головна мета новостворено-
го відділення – популяризація 
спорту. Керівники нового від-
ділення вважають, що любов до 
спорту та фізичного виховання 
потрібно прищеплювати з ди-
тячих років, і чим раніше ди-
тина почне опановували той чи 
інший вид спорту, тим легше їй 
буде у майбутньому.

У БОЯРЦІ СТВОРЕНО 
РАЙОННИЙ ОСЕРЕДОК НОК

На початку грудня у Мінську від-
булися змагання за Кубок світу з 
таеквондо ITF. У команду, що пред-
ставляла Україну, ввійшли і діти Бо-
ярського спортивного клубу «БАРС» 
та ДЮСШ м. Боярки. Юні спортсме-
ни отримали одноразову допомогу 
від міського голови на відшкодуван-
ня половини вартості подорожі. Під 
час напруженої боротьби із вели-
кою кількістю суперників, які пред-
ставляли 19 країн світу, наші діти 
допомогли вибороти перше загаль-
не місце для української команди.

Також уже у власному рахун-
ку вихованці «БАРСу» здобули 
наступні нагороди: Тешабаєва 
Наталія – 1 місце у командному 
виконанні формальних вправ 
туль, Оніщук Кіріл – 1 місце 
в індивідуальному спарингу, 

Колле-Васкевич Михайло – 2 
місце в індивідуальному спа-
рингу, Харченко Олександр – 2 
місце в індивідуальному спа-
рингу, Тешабаєва Наталія – 2 
місце в командному спарингу, 
Тешабаєва Наталія – 3 місце в 
індивідуальному спарингу.

Висловлюємо щиру подяку 
тренерам клубу Олександру Жа-
руку та Олександру Колле, Дми-
тру Бондаренку за їхню працю з 
молодими спортсменами.

Прапор Боярки, як прапор 
переможців, було піднято на 
п’єдесталі. Кожна спортивна 
перемога – це результат трену-
вань, це вперта воля до перемо-
ги, це бачення мети і цілей. 

Наше місто має майбутнє і 
це майбутнє буде добрим.

Ольга Васкевич

ПЕРЕМОГА НА 
МІЖНАРОДНОМУ ТУРНІРІ



НОВОРІЧНИЙ ГОРОСКОП
ОВЕН

Рік півня подарує багато несподіванок. Незабаром 
з’являться корисні знайомства в робочій сфері. Вашу 
працю нарешті оцінить керівництво і запропонує цікавий 
проект. З боку протилежної статі буде чимало уваги. Вам 
варто і надалі продовжувати старанно працювати, відсто-
юючи своє право на успіх.

ТЕЛЕЦЬ
Перед Вами відкриються дуже цікаві горизонти. По-

передній рік ви боролися з «внутрішніми демонами», на-
магаючись подолати погані риси характеру, тепер настав 
час збирати плоди своєї праці. Чекайте змін на краще в 
особистому житті. З фінансами буде все в порядку. За-
думайтесь про допомогу іншим людям, це воздасться вам 
сторицею.

БЛИЗНЮКИ
Вам гарантується звільнення від постійного стресу, 

який пригнічував Вас впродовж тривалого часу. Голов-
ним випробуванням стане можливість зберегти стан уми-
ротворення, не заглиблюючись у життєву суєту. З’явиться 
можливість змінити рід діяльності і обзавестися нерухо-
містю. Рік сприятливий для кардинальних змін. Прислу-
хайтеся до інтуїції.

РАК
Отримаєте активне життя, але якщо будете готові по-

жертвувати комфортом і особистим простором. Рік стане 
одним з найцікавіших за останнє десятиліття. Слід сте-
жити за своїм здоров’ям і не боятися відвідувати лікаря. 
Зверніть увагу на того, хто опинився в складній ситуації. 
Доля натякає – ця людина пов’язана з вами.

ЛЕВ
Рік Півня приготував чимало спокус: грошима, лю-

бовними зв’язками і кар’єрними можливостями. Це може 
сильно запаморочити голову, варто правильно розставити 
пріоритети, щоб досягти успіху лише в одній з перерахо-
ваних сфер. Слід задуматися над тим, що для Вас найваж-
ливіше. Зробивши помилковий вибір, Ви даремно витра-
тите дорогоцінний час.

ДІВА
Вам варто зосередитись на любовних справах, щоб 

побудувати нові або підтримувати вже існуючі відносини. 
Заради коханої людини Ви віддасте своє серце і пожерт-
вуєте багато чим. Якщо Вас пригнічують або заганяють в 
рамки, варто відразу ж розірвати такі стосунки. Ви заду-
маєтесь про ремонт, заміну гардеробу. Не варто стримува-
ти свої творчі пориви.

ТЕРЕЗИ
У 2017 році їх чекає весілля, поповнення в родині або 

ж доленосна зустріч. Особисте життя вийде на перший 
план. Професійне зростання і кар’єра також потребува-
тимуть Вашої уваги. За клопотами про майбутнє не забу-
вайте про сьогодення. Вам потрібно гармонійно переми-
катися між роботою і любов’ю, не плутаючись думками в 
цих сферах.

СКОРПІОН
Варто зосередиться на фінансах. Вам посміхнеться 

удача, якщо Ви будете працювати з великою самовідда-
чею. По-справжньому великі суми прийдуть після прояву 
професійних якостей. В особистому житті намічається 
інтрига – людина з минулого може змінити Ваш погляд 
на відносини, а людина, яку Ви раніше не знали, змусить 
серце битися частіше.

СТРІЛЕЦЬ
Все буде вкрай позитивним. Налагодиться особисте 

життя, ви перестанете страждати і віддавати свою енер-
гію тим, хто Вас не цінує. Рік Півня подарує багато удачі 
в повсякденних справах. Якщо на роботі у Вас раптом ви-
никнуть невдачі, це послужить попередженням, що пора 
змінити місце роботи. Адже на новому місці вдасться за-
йняти більш високу позицію.

КОЗЕРІГ
На Вас чекає зустріч з людиною, яка повністю пере-

верне життя. Але боятися цього не варто, адже давно по-
трібно змінитися і вибрати новий напрямок. Вдасться 
розкрити таланти, які раніше не приносили грошей. У 
кар’єрному плані слід бути готовим до того, що робота 
забере весь робочий час, а на любовні справи залишаться 
вихідні дні.

ВОДОЛІЙ
Ви дуже змінилися за минулий рік, навіть якщо цього 

ще не усвідомили. У рік Півня Вам буде складно дума-
ти про майбутнє. Головними ворогами стануть сумніви. 
Якщо вдасться позбутися вагань і усвідомити свою мету, 
то все піде прямо в руки. В особистому житті також по-
трібно зробити вибір – залишитися з коханою людиною 
або вибрати того, хто може повести до успіху. 

РИБИ
У рік Півня знову можуть навідатися давні страхи. Але 

це піде Вам лише на користь і дозволить зробити гранді-
озний прорив в житті. Є перспектива зайняти керівну по-
саду або створити свою справу. Головну підтримку Вам 
надасть кохана людина. На Вас чекає подорож, яка зали-
шить враження на все життя.
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Замовлення 

Християнська Церква 
«Спасіння»
 запрошує на богослужіння,

які проходять щонеділі об 11:00 
за адресою: м. Боярка, 

вул. Незалежності 
(50 років Жовтня), 63.

Будемо раді Вас бачити!

ОГОЛОШЕННЯ
Жабокрицький Денис Валерійович, власник будин-

ку, розташованого за адресою: СТ «Машинобудівник», 
вул. Лінія 10, буд. 8, у зв’язку з винесенням земель-
ної ділянки в натуру просить з’явитися Зіміну Світла-
ну Андріївну та Зенникову Аллу Кіндратівну 26 груд-
ня 2016 року з 10:00 до 15:00 год. за згаданою адресою:                                                               
СТ «Машинобудівник» вул. Лінія 10, буд. 8.

У ПРИВАТНИЙ ПРИТУЛОК 
ДЛЯ БЕЗДОМНИХ ТВАРИН 

ПОТРІБЕН СПІВРОБІТНИК 
ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ТВАРИНАМИ

Графік роботи: 6 днів на тиждень 
З 9:00 ДО 17:00. З/П ВІД 130 ГРН/ДЕНЬ.

Тел.: (093) 636-96-06; (098) 177-84-34

Втрачений Договір дарування земельної ділянки, укладений 
між Баклановою Галиною Борисівною та Глущенко Вікторією 
Миколаївною, посвідчений Сікорською Н. І., приватним 
нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріаль-
ного округу Київської області 04 серпня 2009 року за № 1357, 
виданий Глущенко Вікторії Миколаївні, вважати недійсним.

Втрачений додаток 12 КП № 886940 до диплома магістра 
з фінансів КС № 36865302, виданого Кіровоградським 
НТУ 10 липня 2009 року Демченко Оксані Василівні, 
вважати недійсним.

Втрачене тимчасове посвідчення (замість військового 
квитка) № 232060, видане Ірпінським міським військовим 
комісаріатом 22 грудня 2009 р. Сергєєву Костянтину 
Вікторовичу, вважати недійсним.

Втрачений військовий квиток, виданий на ім’я Ткачівського 
Романа Ярославовича, виданий Києво-Святошинським ра-
йонним військовим комісаріатом, вважати недійсним.

Втрачений військовий квиток, виданий на ім’я Левіна 
Кирила Петровича, вважати недійсним.

ДОШКА ОГОЛОШЕНЬ

• Якщо на Новий рік одягти нову річ, рік буде вдалим.

• На новорічному столі мають бути в достатку їжа і 
напої, щоб у наступному році в будинку був достаток.

• У новорічну ніч не можна сваритися, позичати гро-
ші, лаятися, плакати чи рано лягати спати: як зустрінеш 
Новий рік, так його і проживеш.

ПРИКМЕТІ ВІР, АЛЕ Й ПЕРЕВІР
• Не можна прати одяг під Новий рік, щоб не накликати 

біду на когось із членів сім'ї.

• Перед Новим роком не можна виносити сміття з 
хати, інакше в наступному році не буде домашнього 
благополуччя.


