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У ДИТСАДКУ «КАЗКА» ВІДКРИЮТЬ НОВУ ГРУПУ

У дитячому садку «Казка»
завершився капітальний ремонт приміщення нової групи.
Це сталося на продовження
подій, які відбулись на початку
2017 року.
Нагадаємо, що 3 лютого в
ДНЗ «Казка» було відкрито
нову інклюзивну групу. Під
час урочистого відкриття
міський голова Олександр
Зарубін звернувся до голови
Києво-Святошинської РДА
Мирослави Смірнової з проханням допомогти відкрити
ще одну групу в приміщенні,
яке на той час не використовувалось через аварійний
стан. Мирослава Михайлівна пообіцяла надати допомогу і свого слова дотримала.
Після проведення всіх
необхідних кроків, завдяки сприянню голови
Києво-Святошинської
райради Вадима Гедулья-

нова та голови РДА Мирослави Смірнової, було
виділено кошти. І вже в
липні розпочалась реконструкція
приміщення. Ремонт тривав чотири
місяці. Вартість робіт –
793 805 грн. 55 коп.

Ті з боярчан, кому доводилось бувати в ДНЗ «Казка», знають, як там затишно і красиво. Нова група
не могла бути іншою. Під
час ремонту всі поверхні
«одяглися» новими матеріалами. Розписані рукою

художника стіни ожили.
У результаті вийшло справжнє диво з сяючим кахлем,
новими світлими дошками.
Все тільки найкраще та найсучасніше – за таким принципом у «Казці» робиться все.
Завідуюча дитячим садком Галина Косовська розповіла, що відкриття нової
групи дозволить дитячому
садку прийняти ще 30 дітей.
Нова група має окремий вихід з просторою
критою терасою. Її вже
обладнано меблями та
м’яким інвентарем.
«Боярка-інформ» стала
свідком того, як малюки
з сусідньої групи «перевіряли» стан готовності
приміщення до урочистого відкриття. Малечі все
сподобалось:
яскравий
вітраж на вхідних дверях,
іграшки, килими та меблі.

ВТАМУЙТЕ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ

ГОЛОД

У 2018 році міську
газету
«Боярка-інформ»
можна буде отримувати
лише за передплатою.

Відповідне рішення про
відмову від безкоштовного
розповсюдження
газети
«Боярка-інформ» ухвалено
під час засідання виконавчого комітету Боярської
міської ради, яке відбулось
14 грудня.
Цей крок продиктований часом. Адже газета –
інформаційний
продукт,
який має свою цінність та
вартість.
Газета «Боярка-інформ»
понад десять років доносить до жителів міста інформацію про важливі та
цікаві події, оприлюднює
офіційні документи.
Подбайте
завчасно
про задоволення свого
інформаційного
голоду – передплатіть газету
«Боярка-інформ». Заодно і
підтримайте місцевого виробника інформації.

Передплатний
індекс – 98573,
передплатна вартість на рік з
послугами пошти
включно – 82,88 грн.,
на півроку – 42,74 грн.
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«Миколайчики» для важкоатлетів
13 грудня відбулася урочиста
передача тренажерів для секції
важкої атлетики та пауерліфтингу,
яка вже два з половиною роки
працює на базі Боярського НВК
«Гімназія – ЗОШ І ст.».
В якості «миколайчиків»
важкоатлети отримали сучасні тренажери: лави для жиму
лежачи та сидячи, раму для
присідань зі штангою. А також
зручні за розміром два диски
вагою по 10 кг.
Як розповів тренер з важкої
атлетики та пауерліфтингу, заслужений тренер України Сергій Тетянюк, ці сучасні тренажери зроблять тренування не
лише більш ефективними, але
й безпечнішими. Адже, на від-

міну від старих, вони оснащені
страхувальними «пастками».
З цією подією спортсменів
та їх тренера привітали шанов-

ні гості і, зокрема, міський голова Олександр Зарубін.
Радіслав Кокодзей

ОГОЛОШЕННЯ
Виконавчий комітет Боярської міської ради оголошує
конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування:
• головного спеціаліста з юридичних питань (на період відпустки по догляду за дитиною основного працівника) – 1 штатна
одиниця.х
Вимоги до кандидата: громадянство України, вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра.
Вільне володіння державною
ПОЧАТОК ГОЛОСУВАННЯ НА «БЮДЖЕТ УЧАСТІ 2018» мовою, вміння працювати на
1 грудня розпочалось голосування за проекти на «Бюджеті учас- комп'ютері.
Згідно з чинним порядком
ті в місті Боярка 2018». Голосування триватиме цілий місяць – до
31 грудня 2017 року.
На офіційній платформі «Бюджету участі в місті Боярка»
gb.mistoboyarka.gov.ua або в пунктах прийому можна проголосувати за подані ідеї.
Цього разу боярчани можуть віддати свої голоси за 11 проектів:
Проект № 1 «Памп-трек у парку ім. Шевченка».
28 листопада відбулось заПроект №2 «Арт-простір у сквері Сагайдачного»
сідання чергової 20 сесії ЗаПроект № 3 «Громадський простір на Білогородській, 27».
бірської сільської ради VII склиПроект № 4 «Вуличне освітлення» - вул. Деснянська, кання, на якому було прийнято
історичне рішення для громад
вул. Будаївська»
Проект № 5 «Школа з програмування роботів та елементів ро- Боярки та Забір’я – «Про надання
згоди на добровільне об’єднання
зумного будинку».
територіальних громад м. БоПроект № 6 «Дорога до школи» вул. Прорізна».
ярка та с. Забір’я в Боярську
Проект № 7 «Культурний вигул тварин у Боярці».
об’єднану територіальну громаду
Проект № 8 «Облаштування пам’ятного меморіалу Володими- з центром у м. Боярка».
ру Самійленку».
Цим рішенням Забірська
Проект № 9 «Чистий двір – чисте місто»
сільська рада зробила перший
Проект № 10 «Інклюзивний сквер на Жуковського «Молодіж- крок до об’єднання з Боярний».
кою. Рішенням було делеговаПроект № 12 «Встановлення велопарковок на території шкіл но представників с. Забір’я до
спільної робочої групи по під№ 3, 4, 5».
Проекти, які наберуть найбільшу кількість голосів, будуть реа- готовці наступних рішень щодо
об’єднання громад.
лізовані за кошти бюджету міста Боярка у 2018 році.
До порядку денного засіУ голосуванні мають право брати участь тільки громадяни з міс- дання Забірської сільської ради
цем реєстрації в місті Боярка. Ознайомитися з поданими ідеями було винесено 7 питань, але
можна на платформі «Бюджету участі в місті Боярка» за адресою: найважливішим було питання
про об’єднання. Зважаючи на
gb.mistoboyarka.gov.ua.
це, а також на велику кількість
Віддати свій голос за проекти, які, на Вашу думку, зроблять присутніх на засіданні (мала сенаше місто кращим, можна онлайн або в пунктах прийому.
Де і як проголосувати:
• На офіційній платформі «Бюджет участі в місті Боярка» за посиланням gb.mistoboyarka.gov.ua. На сайті потрібно пройти процедуру реєстрації із вказанням серії та номеру паспорта, місця
прописки, проживання та контактних даних, додатково заванта15 грудня 2017 року о 15:00
живши скан-копії паспорту. Для входу також можна скористати- у приміщенні сесійної зали Бося системою BankID (для клієнтів ПриватБанку, банку ПІВДЕН- ярської міської ради (м. Боярка,
НИЙ, А-банку, КОНКОРД банку, Ощадбанку та власників ЕЦП). вул. М. Грушевського, 39), від• У Центрі надання адміністративних послуг за адресою: вул. повідно до розпорядження місьМихайла Грушевського, 39 – перший поверх Боярської міської кого голови відбудеться громадське обговорення підготовленого
ради.
• У відділі інформаційно-аналітичного забезпечення виконав- спільною робочою групою проекту рішення щодо добровільного
чого комітету Боярської міської ради за адресою:
об’єднання територіальних гровул. Білогородська, 13, каб. № 14.
Якщо ви бажаєте проголосувати в пунктах прийому, то при собі мад міста Боярка та села Забір’я.

заміщення вакантних посад, розміром 4 х 6 см; копії докуконкурсанти складають у пись- ментів про освіту (з додаткамовій формі іспити на знання ми); е-декларація про майно (в
Конституції України, законів електронному вигляді), доходи,
України «Про місцеве самовря- витрати і зобов'язання фінандування в Україні», «Про служ- сового характеру за минулий
бу в органах місцевого самовря- рік, копії паспорта і військодування» та «Про запобігання вого квитка; номер ідентифікорупції», а також законодав- каційного коду; копія трудової
ства з урахуванням специфіки книжки.
функціональних повноважень
Термін подання документів:
відповідного структурного під- протягом 30 календарних днів з
розділу .
дня оголошення про проведенДля участі в конкурсі пода- ня конкурсу.
ються документи:
За довідками звертатись за
заява про участь у конкур- адресою: м. Боярка, вул. Грусі; заповнена особова картка шевського, 39, кабінет № 7.
(форма П-2 ДС) з відповідниТелефони для довідок:
ми додатками; 2 фотокартки
(04598) 43-241, 41-705.

БОЯРСЬКІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ
ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ – БУТИ
сійна зала не вмістила всіх, тому
люди були змушені стояти в коридорі й на вулиці) та вимоги
самих жителів села Забір’я, депутати прийняли рішення поставити на голосування питання про об’єднання першим.
Перед початком голосування сільський голова Бондаренко Олеся Василівна ще раз наголосила, наскільки важливе це
рішення й чому потрібно проголосувати саме за об’єднання
з Бояркою. Також до слова
були запрошені представники
громадськості та жителі села
Забір’я.
Проте, незважаючи на заклики, ультиматуми та навіть
погрози в бік депутатів та сільського голови, засідання пройшло саме в сесійній залі й депутати розпочали голосування.
У результаті рішення прийнято: 9 (враховуючи голос
сільського голови) – за, 3 –
проти та 2 утримались.

Рішення «Про надання згоди на добровільне об’єднання
територіальних громад м. Боярка та с. Забір’я в Боярську
об’єднану територіальну громаду з центром у м. Боярка» не є
остаточним, а тільки дає початок об’єднанню. Для створення
об’єднаної громади потрібно,
щоб депутати Забірської сільської ради та Боярської міської
ради окремо збиралися на голосування ще двічі.
Об’єднання досить складний і довготривалий процес.
Громадам Боярки та Забір’я
необхідно зробити ще багато
спільних кроків. Тільки разом
ми зможемо створити дійсно
потужну громаду і разом побудувати майбутнє, в якому жити
нашим дітям.
Відділ інформаційноаналітичного забезпечення
виконавчого комітету
Боярської міської ради

ПОВІДОМЛЕННЯ

потрібно обов’язково мати паспорт.
Голосувати можна за необмежену кількість проектів!
За додатковою інформацією просимо звертатися у відділ інформаційно-аналітичного забезпечення за адресою:
вул. Білогородська, 13, каб. № 14; тел.: (04598) 417-29;
email: portalboyarka@gmail.com.

Відповідно до Порядку проведення громадських обговорень з питань добровільного
об’єднання
територіальних
громад, затвердженого рішенням міської ради від 16.02.2016

№ 5/164, громадське обговорення проводиться з метою залучення представників громадськості
до розгляду пропозицій щодо
добровільного об’єднання територіальних громад під час прийняття відповідного рішення.
Участь у громадському обговоренні можуть брати фізичні
особи, які є членами територіальної громади міста Боярка,
залучені організаторами громадського обговорення фахівці, запрошені організаторами
обговорення представники суміжних територіальних громад
та/або посадові особи їх органів.
Пропозиції
(зауваження)

учасників громадського обговорення подаються у письмовій
чи усній формі, надсилаються
електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по
батькові та адреси особи, яка їх
подає. Пропозиції (зауваження) реєструються організатором громадського обговорення.
Юридичні особи подають пропозиції (зауваження) у письмовій чи електронній формі із
зазначенням їх найменування
та місцезнаходження. Анонімні
пропозиції (зауваження) не реєструються і не розглядаються.
Виконавчий комітет
Боярської міської ради

АКТУАЛЬНО
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ОДИН ДЕНЬ З ВОДОКАНАЛОМ

Чи не найбільша кількість лайки та недобрих побажань у Боярці припадає на голови міських комунальників. Зокрема, працівників КП «Боярка-Водоканал». І часто зовсім незаслужено.
Логіка жителя цілком зрозуміла: я сплачую за воду і маю отримати її щоразу, відкриваючи кран. Логіка
працівників водоканалу щодо якісного надання послуг розбивається на друзки разом із ветхими комунікаціями, які щодня рвуться як зношені шкарпетки.
«Боярка-інформ» переконалася в цьому особисто, провівши кілька годин з головним інженером комунального підприємства «Боярка-Водоканал» Василем Гайдамакою.

ЛІКВІДАЦІЯ АВАРІЇ ОНЛАЙН

Перша зупинка редакційно-водоканального екіпажу – на ВНС-3,
яка знаходиться по вул. Соборності
і забезпечує 60 % міста водою. Доки
жителі міста з’ясовували у соціальних мережах причину відсутності
води, працівники водоканалу по
коліно у воді і болоті шукали та ліквідовували порив на водогоні. Як
пояснив Василь Володимирович,
порив було знайдено 12 грудня на
виході з ВНС між з’єднанням труб
діаметром 400 мм прямо на території насосної станції. Екскаватором
розкопали місце пориву і знайшли
отвір на проіржавілій сталевій трубі. Цим комунікаціям вже 40 років.
Диво, що вони ще хоч якось передають воду до помешкань споживачів. На момент нашого візиту, 13
грудня, ремонтні роботи вже добігали кінця. І невдовзі боярчанам
знову подали воду.

СТАРІ ТРУБИ ПОМІНЯЮТЬ НА ПЛАСТИКОВІ
На виїзді з Боярки до Білогородки знаходиться ВНС-4.
На її території знаходиться резервуар чистої води об’ємом
500 куб. м, яка подається на
житловий масив в районі Білогородського кола. Нині силами
підрядної організації проводяться роботи щодо заміни старих труб на пластикові. Загалом
буде замінено 1100 м водогону.
Принагідно ми дізнались,
що ВНС-4 вже обладнано лічильником води, яка подається
від станції на місто.

ВНС на місто. Як розповів головний інженер, лічильники поставили минулого тижня. І для
їх встановлення також довелося
зупиняти ВНС, що спричинило
незручності для мешканців. Але

результат вартий того. Адже облаштування міських водонапірних об’єктів приладами обліку
води дозволить підприємству
знати об’єм води, що подається
споживачам від кожної станції.
На території ВНС-5 нині
відбувається також спорудження нової свердловини. Ми побачили, як працює бурильна
установка, промиваючи майбутню свердловину, зазирнули
у труби і навіть побачили світло в їх кінці. За розрахунками,
нова свердловина матиме дебет
близько
16
куб. м води за
годину і підійматиме воду
з глибини 120
м, що значно
покращить
водопостачання міста.

ВІДРЕМОНТУВАЛИ «ТРУБУ-РЕКОРДСМЕНКУ»
Рекордсменом з поривів нині
у Боярці є водопровід на перехресті вулиці Зеленої та провулку Зеленого. На трубі завдовжки
4 м – чотири пориви. Водопостачання відновлено.
За словами головного інженера КП «Боярка-Водоканал»
Василя Гайдамаки, зарадити
проблемі може лише повна заміна цієї нитки водогону.
Є лише один клопіт – нещодавно цю ділянку дороги заасфальтовано.

ВЕРБНУ ВУЛИЦЮ
НЕНАДОВГО «ЗАХОМУТАЛИ»

На вул. Вербній впродовж
недавнього часу сталось кілька аварій. Остання – чотири
дні назад. Довелося замінити частину діючого водогону
зі старих азбестоцементних
труб. Аварійна бригада працювала до 22 години, щоб
ліквідувати аварію. Нині по
Вербній прокладають нові
пластикові труби замість старих. Але щоб люди мали воду,
доводиться ремонтувати ста-

рі труби. «Боярка-Водоканал» приносить вибачення
за тимчасові незручності, але
воно того варте. У результаті — збільшиться тиск води у
будинках абонентів та покращиться якість води.
Загалом по цій вулиці замінять 650 м трубопроводу. Це
дозволить нарешті зітхнути з
полегшенням жителям прилеглих вулиць.

ДЕ ТОНКО, ТАМ І РВЕТЬСЯ

КОМУНАЛЬНА АРИФМЕТИКА

ВНС-5 знаходиться на виїзді
з Боярки до Святопетрівського
по вул. Магістральній. Тут ми
побачили новенькі лічильники
води, встановлені на основній
та резервній лініях водогону від

3

Повертаючись з ВНС-4,
ми побачили екскаватор на
узбіччі щойно відремонтованої дороги на Білогородку. Як
з’ясувалося, праворуч від дороги пролягає силовий резервний кабель, який забезпечує
електроенергією міські очисні
споруди. Для них електропостачання є життєво необхідним.

Василь Гайдамака повідомив,
що напередодні було виявлено,
що кабель пошкоджено. Одразу після визначення місця
аварії та отримання дозволу від
Київобленерго на проведення
ремонтних робіт працівники
водоканалу взялися за ремонт
кабелю.

В черговий раз лаючи працівників водоканалу, згадайте, що їм
доводиться обслуговувати поїдені іржею труби. І в той час, коли ви їх
лаєте, вони стоять по коліно у воді та грязюці.

ОФІЦІЙНО

4
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 грудня 2017 року № 63/3
м. Боярка
Про встановлення тарифів
на теплову енергію та на послугу з централізованого опалення
комунальному
підприємству
«БГВУЖКГ»
Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про
теплопостачання», «Про ціни
та ціноутворення», Постановою Кабінету Міністрів України «Про забезпечення єдиного
підходу до формування тарифів
на житлово-комунальні послуги» від 01.06.2011 р. № 869,
Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України «Про затвердження Порядку доведення
до споживачів інформації про
перелік житлово-комунальних
послуг, структуру цін/тарифів з
обґрунтуванням її необхідності
та про врахування відповідної
позиції територіальних громад»
від 30.07.2012 року № 390, з метою приведення у відповідність
з економічно обґрунтованими
витратами тарифів на теплову
енергію, послуги з централізованого опалення, враховуючи
зростання вартості енергоносіїв, матеріальних ресурсів, рівня
мінімальної заробітної плати
та інших витрат, розглянувши

звернення директора комунального підприємства «БГВУЖКГ»
Камінського В. А. (вх. № 029/2672 від 27.10.2017 р), –
ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Встановити тариф на теплову енергію Комунального
підприємства «Боярське головне виробниче управління
житлово-комунального господарства» для потреб бюджетних
установ та для інших споживачів, згідно з Додатком 1.
2. Встановити тариф на теплову енергію Комунального
підприємства «Боярське головне виробниче управління
житлово-комунального господарства» для потреб населення,
згідно з Додатком 2.
3. Встановити тариф на послугу
з централізованого опалення, що
надається населенню комунальним підприємством «Боярське головне виробниче управління житлово-комунального господарства»,
згідно з Додатком 3.
4. Комунальному підприємству «Боярське головне виробниче управління житловокомунального
господарства»
забезпечити оприлюднення рішення на офіційному сайті Боярської міської ради та в газеті
«Боярка-інформ».
5. Рішення набирає чинності з 01.01.2018 року, але не раніше 15 днів з дня його офіційного оприлюднення.
6. Контроль за виконанням
даного рішення покласти на заступника міського голови за напрямком.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
О. О. ЗАРУБІН

Додаток 1 до рішення виконавчого комітету
Боярської міської ради від 14.12.2017 № 63/3
Структура тарифів на теплову енергію
Комунального підприємства «Боярське головне виробниче управління житлово-комунального господарства Боярської
міської ради Києво-Святошинського району Київської області»
без ПДВ
№
з/п

Найменування показників

Для потреб
бюджетних установ
тис. грн

грн/Гкал

тис.грн

грн/Гкал

1

Повна собівартість, в т.р.:

2141,30

1817,74

2591,90

1806,2

водопостачання та водовідведення
(відповідно до питомих норм витрат,
погоджених Київською обласною
держадміністрацією).
Станом на 01.11.2017 року, за
період 2016-2017 років, на підприємстві виникла різниця в тарифах з
теплопостачання в сумі 8 741 000,70
грн., яка не відшкодована.
Через зростання тарифів на теплову енергію та на послугу з централізованого опалення для населення:
збільшення вартості електроенергії
на 20 %, води – на 50 %, водовідведення на 29,8 %, газ; для бюджетних
установ та організацій – на 60 %.
А також, зросли ціни на матеріали і запчастини, паливно-мастильні
матеріали та заробітна плата з відрахуваннями на соціальні заходи,
яка розрахована згідно з положень
Генеральної і Галузевої угод та Колективного договору підприємства,
зростання мінімальної заробітної
плати (в два рази) та прожиткового
мінімуму в Україні.
Планові тарифи розраховані по
собівартості, без прибутку і зросли в
середньому для населення на 37-39
%, бюджетних установ і організацій
на 77 % (в основному через вартість
газу) та інших споживачів на 35 %.
Тому для стабільної роботи котелень та покращення економічної
ситуації на підприємстві виникла
гостра необхідність змінити тарифи
на теплову енергію для всіх категорій
споживачів та на послугу з централізованого опалення для населення.

Згідно зі структурою, в планових тарифах основну
частину витрат займають енергоносії, в т.ч.:
Складові тарифів

%

витрати на паливо (газ)

1521,56

1291,65

1836,96

1280,11

135,1

114,69

152,08

105,98

витрати на оплату праці з відрахуваннями на
соціальні заходи

346,76

294,36

422,40

294,36

амортизаційні відрахування

37,21

31,59

31,69

31,59

інші витрати собівартості

100,67

85,46

148,76

94,16

2

Витрати на покриття втрат

0

0

0

0

3

Розрахунковий прибуток, в т.р.:

0,00

0

0,00

0

податок на прибуток

0,00

0

0,00

0

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

0,00

0

0,00

0

інше використання прибутку

0

0

0

0

1817,74

2591,90

1806,2

4

Вартість теплової енергії за відповідними тарифами

2141,30

5

Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал без ПДВ

1817,74

6

Обсяг реалізації теплової енергії власним
споживачам, Гкал

1178

1435

7

Рівень рентабельності, %

0,00

0,00

Додаток 2 до рішення виконавчого комітету
Боярської міської ради від 14.12.2017 № 63/3
Структура тарифів на теплову енергію
Комунального підприємства «Боярське головне виробниче управління житлово-комунального господарства
Боярської міської ради Києво-Святошинського району Київської області»
без ПДВ
№
з/п

Найменування показників

1

Для потреб населення
тис. грн

грн/Гкал

Повна собівартість, в т. ч.:

30438,81

1405,69

витрати на паливо (газ)

19046,86

879,60

витрати на електроенергію

2670,76

123,34

витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи

6374,13

294,36

амортизаційні відрахування

478,26

31,59

інші витрати собівартості

1868,80

76,80

2

Витрати на покриття втрат

0

0

3

Розрахунковий прибуток, в т.ч.:

0,00

0

податок на прибуток

0,00

0

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

0,00

0

інше використання прибутку

0

0
1405,69

4

Вартість теплової енергії за відповідними тарифами

30438,81

5

Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал Без ПДВ

1405,69

6

Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал

21654

7

Рівень рентабельності, %

0,000

Додаток 3 до рішення виконавчого комітету
Боярської міської ради від 14.12.2017 № 63/3
Структура тарифів на послугу з централізованого опалення, що надається населенню комунальним підприємством
«Боярське головне виробниче управління житлово-комунального господарства»Боярської міської ради
№ з/п

Назва показника

для абонентів житлових
будинків з будинковими
та квартирними
приладами обліку
теплової енергії

для абонентів
житлових будинків
без будинкових та
квартирних
приладів

1

Собівартість власної теплової енергії, врахована
у встановлених тарифах на теплову енергію для потреб населення

1405,69

236,15

2

Витрати на утримання абонентської служби, всього: в т.ч.

0

0

2.1

витрати на оплату праці

2.2

внески на соціальні заходи

х

х

2.3

інші витрати абонентської служби

3

Витрати з проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонту квартирних засобів обліку, в т. ч. їх демонтажу, транспортування та монтажу після повірки

4

Решта витрат, крім послуг банку

5

Собівартість послуг, без урахування послуг банку

1405,69

236,15

6

Послуги банку

0,00

0

1405,69

236,15

1405,69

236,15

7

Повна планова собівартість послуг з урахуванням Послуги банку

населення бюджет

інші

8

Розрахунковий прибуток, всього, в т.ч.:

газ

62,6

71,1

70,9

8.1

чистий прибуток

електроенергія

8,8

6,31

5,9

9

Плановані тарифи на послугу

вода-водовідведення

2,33

1,8

1,8

10

Податок на додану вартість

281,14

16,2

11

Плановані тарифи на послугу з ПДВ

1686,83

12

Планований тариф на послугу з централізованого опалення, грн/м2 за
місяць,протягом опалювального періоду з ПДВ

13

Планована тривалість опалювального періоду, діб

14

Опалювальна площа, м2

заробітна плата з відрахуваннями 20,9
на соціальні заходи

16,2

амортизація

2,25

1,74

1,75

інші витрати

3,12

2,85

3,45

Для потреб
інших споживачів

витрати на електроенергію

ОБГРУНТУВАННЯ
ЗМІНИ ТАРИФІВ КП «БГВУЖКГ»НА ТЕПЛОВУ ЕНЕРГІЮ ДЛЯ ВСІХ ГРУП СПОЖИВАЧІВ
ТА НА ПОСЛУГУ З ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ОПАЛЕННЯ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ
КП «БГВУЖКГ» керується діючими тарифами на теплову енергію
для всіх груп споживачів, а саме: населення, бюджетних установ і організацій, інших споживачів, а також на
послугу з централізованого опалення
для населення, згідно із Постановами НКРЕКП від 09.06.2016 року
№ 1026 «Про встановлення тарифу на
теплову енергію для потреб населення КП «БГВУЖКГ», від 09.06.2016
року № 1101 «Про внесення змін
до постанови Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг, від 31 березня 2015 року
№ 1171», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23 червня 2016
року за № 887/29017, відповідно до
п. 121) Постанови від 01.02.2017 року
№ 151 «Про внесення змін до деяких
постанов НКРЕКП».
На даний час встановлені тарифи
для населення, бюджетних установ й
інших споживачів – не відшкодовують фактичних витрат за надані послуги, через це комунальне підприємство отримало збитки.
Розрахунок планових економічно обґрунтованих тарифів проведено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 869 від
01.06.2011 р. зі змінами, а також враховані зміни цін (тарифів): на воду,
електроенергію, матеріали і запчастини, паливно-мастильні, газ – для
бюджетних установ, мінімальну заробітну плату, прожитковий мінімум
та на енергоносії: газ, електроенергія,
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283,38
48,95

176

176
128898,1
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ОФІЦІЙНО

ВІЗИТ ДО ПУЛАВ.
ВСЕ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ЛЮДЕЙ

Ознайомленню із системою
роботи Пулавської міської ради
та векторами розвитку міста-побратима Боярки був присвячений візит делегації нашого міста
у складі депутатів та працівників
виконавчого комітету Боярської
міської ради.
Візит тривав впродовж трьох
днів з 28 листопада до 1 грудня.
За цей час представники Боярки ознайомились з роботою
міської влади, відвідали засідання комісій та сесію Пулавської міської ради. Також боярчани побачили роботу заводу з
переробки сміття, притулка для
тварин, технопарку, закладів
освіти, спорту.
«Боярка-інформ»
звернулась до членів делегації з проханням
поділитись
своїми
враженнями від візиту до міста
Пулави.
Валерій Шульга,
перший заступник міського голови:
«Мені доводилось бувати
в Пулавах у 2000 році. За ці 17
років там змінилось усе. Я побачив розвинене європейське
місто з річним бюджетом, який
в українській валюті складає
понад 2 млрд. євро. Це величезні кошти, які доз-воляють
Пулавам втілювати на своїх теренах найсучасніші технології,
підтримувати та покращувати
соціальні стандарти та рівень
життя. Багато уваги приділяється створенню умов для інтеграції в суспільство людей з
особливими потребами.
За всім цим стоїть потужна
підтримка з боку Євросоюзу. Переконаний, що досвід
Польщі та, зокрема, Пулав
дуже корисний для Боярки і
нашої держави в цілому. Все,
побачене нами, варте втілення в нашому місті. Вирішення проблеми сортування та
переробки сміття – життєво
необхідне для Боярки, створення технопарку – означає
використання
потенціалу
територій та громади, реалізація програм з доступності –
допоможе громаді усвідомити
людей з особливими потребами як рівноправну частину
соціуму, підвищить індекс
гуманності та милосердя. Боярці є до чого прагнути і не
треба вигадувати велосипед, а
просто слід скористатися досвідом сусідів».

Віталій Комашинський,
головний бухгалтер
Боярської міської ради:
«До складу нашої делегації увійшло багато депутатів,
тому значну увагу було приділено саме ознайомленню з
пулавським самоврядуванням.
Нам розповіли про структуру
міської влади, з принципами
організації управління містом.
Мені було цікаво дізнатися, що
фінансово-економічні питання знаходяться у компетенції
скарбника. Ця посада об’єднує
функції наших двох відділів:
бухгалтерського обліку та економічного розвитку. Використання коштів суворо контролюється Європейським Союзом
та внутрішнім аудитом. Відсутні інституції, подібні нашим
Держказначейству та фінансовій інспекції, які контролюють
кожен крок місцевої влади. Це
значно спрощує рух коштів та
полегшує роботу.
Про фінансові можливості
можна сказати, що вони дуже
потужні. Приміром, кошти, які
виділяються з бюджету Пулав
лише на утримання міського
стадіону, дорівнюють річному
бюджету Боярки.
Також мене вразив пулавський технопарк – майданчик
для розвитку бізнесу та науки,
де створено всі умови для проведення наукових конференцій, наукових досліджень, для
впровадження сучасних технологій тощо».
Геннадій Рашковський,
депутат Боярської міської ради:
«У Польщі я побував вперше.
І хочу щиро подякувати міському голові Олександру Зарубіну
за організацію такої поїздки для
представників
депутатського
корпусу Боярки. Видатки на
дорогу члени делегації взяли
на себе. Про поселення, харчування та програму нашого
перебування подбала польська
сторона.
Нас дуже тепло прийняли
господарі і надали змогу ознайомитися з пулавським самоврядуванням та інфраструктурою міста.
Програма
перебування
була дуже насиченою. Мене
як депутата цікавили аспекти діяльності моїх пулавських
колег та їх взаємодія з керівництвом міста. Було дуже цікаво
побувати на засіданнях кому-

нальної та бюджетної комісій
та на сесії міської ради. Стали
свідками розгляду питань на
комісіях, дискусії та подальшого обговорення і прийняття
рішень на сесії.
Приємно вразила толерантність поляків. Там також є депутатська більшість та опозиція. Але всі ставляться один до
одного з повагою. Усі заходи
проводяться відкрито: ведеться аудіо протокол з подальшою
текстовою розшифровкою, кожен депутат під час виступу говорить на мікрофон, впроваджено виключно електронний
документообіг. Але при цьому
депутати голосують підняттям
рук. Голоси порахувати легко –
депутатів у Пулавах на третину
менше ніж в Боярці.
За свою роботу депутати
отримують заробітну плату –
350 євро на місяць та доплату за
роботу в комісіях – по 30 євро
за кожну. Депутат повинен працювати не менше ніж у двох та
не більше ніж у чотирьох комісіях. Тоді як у Боярці – депутати працюють безкоштовно і можуть працювати лише в одній
комісії.
Пулавські депутати не мають права обіймати керівні
посади в комунальних підприємствах, державних органах та
бути керівниками закладів соціальної сфери.
У Пулавах всі комунальні підприємства – дотаційні,
немає жодного самоокупного. У місті діють дуже цікаві
програми. Надзвичайно розвинений бізнес-інкубатор, де
початковий бізнес отримує
потужну підтримку для старту, за умови реєстрації в Пулавах. У місті є громадський
транспорт, який обслуговує
комунальне
підприємство.
Автопарк придбано за підтримки ЄС (70 % вартості) та
коштом міста (30 %).
Боярчани вже зараз можуть використовувати досвід
поляків. У пулавців теж багато
проблем, але вони вирішують
їх цивілізовано. Нам слід навчитися бути більш толерантними та терпимими, ставити
інтереси міста вище політичних уподобань. Прагнути покращити місто.
Я ще раз переконався, що
все залежить від людей».
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Про встановлення єдиного податку на
2018 рік
Керуючись п. 24 частини першої
ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 7, 8, 10, 12,
291-300 Податкового кодексу України
та з метою залучення податкових надходжень до місцевого бюджету, –
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Встановити єдиний податок на території м. Боярка на 2018 рік та ставки єдиного
податку з розрахунку на календарний місяць:
1.1) для першої групи платників єдиного податку – 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму працездатної особи;
1.2) для другої групи платників єдиного податку – 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

2. Затвердити Положення про особливості справляння єдиного податку
суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності на території міста
Боярка (можна ознайомитись на сайті
mistoboyarka.gov.ua).
3. Оприлюднити рішення в місцевих
засобах масової інформації та на офіційному порталі Боярської міської ради.
4. Контроль за виконанням рішення
покласти на першого заступника міського голови В.В.Шульгу
5. Рішення Боярської міської ради
від 16.02.2017 року № 26/776 «Про внесення змін в Положення про особливості
справляння єдиного податку суб’єктами
господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та
звітності на території міста Боярка», затвердженого рішенням сесії Боярської
міської ради від 16.02.2016 № 5/129 визнати таким, що втратило чинність.
6. Рішення набирає чинності з
01.01.2018 року.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
О.О. ЗАРУБІН

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту рішення Боярської міської ради «Про встановлення єдиного податку на території
м. Боярка на 2018 рік»
Проект спрямований на розширення бази оподаткування, задоволення потреб громадян та суб’єктів
підприємницької діяльності в здійсненні господарської діяльності та
захисті їх законних прав та інтересів, залучення додаткових коштів
до місцевого бюджету.
Проект рішення розроблений
відповідно до вимог Податкового кодексу України, Конституції
України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Регуляторний орган –
Боярська міська рада.
Розробник документа: відділ фінансів, економічного розвитку та
торгівлі Боярської міської ради.
Відповідальна особа:
Мусієнко Наталія Іванівна.
Контактні телефони:
(04598) 41-550,
е-mail: fev10@ukr.net.
Зауваження і пропозиції приймаються у письмовому вигляді
протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного
акту та відповідного аналізу регуляторного впливу.
Аналіз регуляторного впливу проекту рішення «Про встановлення єдиного податку на території м. Боярка
на 2018 рік»
1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати
шляхом державного регулювання
Єдиний податок – один із значних джерел наповнення доходної
частини місцевого бюджету.
Важливість проблеми полягає в
тому, що від рівня ставок єдиного
податку залежить розвиток підприємництва в територіальній громаді і
показник наповнення бюджету Боярської міської ради.
Встановлення ставок єдиного
податку не створить перешкод для
розвитку підприємницької діяльності, а приведе запропоновані ставки до сьогоднішньої економічної
ситуації.
2. Визначення цілей правового
регулювання
Цілями правового регулювання
для даного проекту регуляторного
акта є:
• виконання вимог Податкового
кодексу України для забезпечення
відповідних надходжень до міського бюджету;
• дотримання вимог Закону
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки та затвердження регуляторних
актів;
• створення умов для переходу фізичних осіб-підприємців на
спрощену систему оподаткування
шляхом охоплення ставками єдиного податку ширшого кола видів
економічної діяльності;
• збільшення надходжень до бюджету міської ради;
• встановлення оптимальних та
економічно обґрунтованих розмірів
ставок єдиного податку;
• збалансування інтересів фізичних осіб – підприємців, громадян,
органів влади;
3. Визначення та оцінка усіх
прийнятих альтернативних спосо-

бів досягнення визначених цілей,
аргументи щодо переваг обраного
способу:
• регулювання вищезазначеної
проблеми на державному рівні;
• прийняття рішення про перегляд діючих ставок.
4. Опис механізмів, які пропонуються застосувати для розв’язання
проблем, і відповідні заходи
4.1. Підвищення розміру ставок
податку до економічно обґрунтованих;
4.2. Охоплення ставками єдиного податку ширшого кола фізичних
осіб – підприємців.
5. Обгрунтування можливості і
досягнення визначених цілей у разі
прийняття регуляторного акта
5.1. Вплив зовнішніх факторів
на дію регуляторного акта
Прийняття
вищезазначеного
рішення міської ради надає можливість отримати додаткові надходження до бюджету міської ради. На
досягнення цілей у разі прийняття
цього рішення можуть вплинути
негативні зовнішні фактори, як-от:
• неплатежі суб’єктів підприємницької діяльності;
• зменшення кількості суб’єктів
підприємницької діяльності, що
обрали спрощену систему оподаткування.
5.2. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта
Впровадження вимог такого регуляторного акта державними органами не потребує додаткових витрат
з бюджету. Затвердження ставок буде
покладено на депутатський корпус
міської ради.
6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта
Внаслідок затвердження регулювання в перспективі планується збільшення кількості СПД,
а отже і надходжень до бюджету
міської ради від сплати податкових
зобов’язань.
7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта
Строк дії запропонованого регуляторного акту необмежений, із
можливістю внесення до нього змін
та його відміни у разі зміни чинного
законодавства чи в інших необхідних випадках.
8. Визначення показників результативності регуляторного акта
Результативність регуляторного
акта полягає у:
• збільшенні кількості зареєстрованих СПД, що сплачують єдиний податок;
• збільшенні кількості найманих
працівників за рахунок розвитку
підприємницького середовища;
• збільшення надходжень до бюджету міської ради.
9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися
відстеження результативності регуляторного акта
Для здійснення відстеження
проекту цього рішення будуть використані статистичні дані та надходження до бюджету Боярської
міської ради.
Строки проведення базового,
повторного та періодичного відстеження пропонується встановити відповідно до вимог Закону
України «Про державну регуляторну політику у сфері господарської
діяльності».

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ
чергова _____ сесія
ПРОЕКТ
РІШЕННЯ № _____
від «__»_____201__ року
м. Боярка

ОФІЦІЙНО
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КП «БОЯРКА-ВОДОКАНАЛ» запрошує на постійну роботу:
• водіїв автотранспортних засобів;
• електромонтера;
• електрогазозварників;
• слюсаря АВР (потижневий графік);

• слюсаря контрольно-вимірювальних приладів;
• муляра;
• штукатура.

За довідками звертатися за телефонами: (09845) 41-165 – відділ кадрів, (09845) 41-265 – приймальня.
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ
чергова _____ сесія
ПРОЕКТ
РІШЕННЯ № ______
від «__»_______ 201___ року
м. Боярка
Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки на 2018 рік
Керуючись ст. 266 Податкового кодексу України, пунктом
24 частини першої ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», –

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Установити на території
Боярської міської ради:
1.1. Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 1.
2. Затвердити Положення
про податок на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки,
на території міста Боярка на
2018 рік (можна ознайомитись
на сайті mistoboyarka.gov.ua).
3. Оприлюднити рішення
в місцевих засобах масової інформації та на офіційному порталі Боярської міської ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови В. В. Шульгу.
5. Рішення Боярської міської ради від 28.02.2017 року №
27/851 «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки, та затвердження положення Про податок
на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, на території
міста Боярка на 2017 рік» визнати
таким, що втратило чинність.
4. Рішення набирає чинності з 01.01.2018 року.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
О. О. ЗАРУБІН

Додаток 1
до рішення сесії Боярської міської ради
від _______2017 №______

Об’єкти оподаткування

Стави податку за 1 кв. м. (у
відсотках до розміру мінімальної
заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня звітного
(податкового) року)
Для фізичних
осіб
%

Для юридичних
осіб

грн.

%

грн.

I. Об’єкти житлової нерухомості
(будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки)
1.1. Житловий фонд
1.1.1. Житловий будинок (будівля капітального типу, споруджена з 1,0
дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативноправовими актами, і призначена для постійного у ній проживання.
Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та
житлові будинку квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу – житловий будинок, розташований на окремій
земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових приміщень) загальна площа перевищує 500 кв. м
1.1.2. Прибудова до житлового будинку (частина будинку, розта- 1,0
шована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з
основною частиною будинку (або більше) спільну капітальну стіну)
1.1.3. Квартира (ізольоване помешкання в житловому будинку, при- 1,0
значене та придатне для постійного у ньому проживання) загальна
площа перевищує 300 кв.м

25000

-

25000

1,0

1,0

1,0

25000

-

25000

1.1.4. Котедж (одно-, півтораповерховий будинок невеликої житло- 1,0
вої площі для постійного та тимчасового проживання з присадибною ділянкою)

-

1,0

-

1.1.5. Кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах (ізольова- 1,0
ні помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартирантів)

-

1,0

-

1.2. Садовий будинок (будинок для літнього (сезонного) викорис- 1,0
тання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх
конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам,
установленим для житлових будинків)

-

1,0

-

1.3. Дачний будинок (житловий будинок для використання протя- 1,0
гом року з метою позаміського відпочинку)

-

1,0

-

0,3

-

0,3

-

II. Об’єкти нежитлової нерухомості
(будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду)
2.1. Будівлі готельні (готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани 0,3
та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будівлі відпочинку)

-

2.2. Будівлі офісні (будівлі фінансового обслуговування, адміністра- 0,3
тивно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних
цілей)
2.3. Будівлі торговельні (торгові центри, універмаги, магазини, криті 0,3
ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та складі підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств
побутового обслуговування, АЗС)

-

0,3

-

2.4. Гаражі (гаражі (наземні, підземні) та криті автомобільні стоян- 0,3
ки)

-

0,3

-

2.5. Будівлі для публічних виступів (казино, гральні заклади)

0,3

-

0,3

-

2.6. Господарські присадибні будівлі (допоміжні (нежитлові примі- 0,2
щення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні,
вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні
підстанції тощо)

-

0,2

-

2.7. Інші будівлі

-

0,3

-

0,3

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту
рішення Боярської міської ради
«Про встановлення податку на
нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки на території м.
Боярка на 2018 рік»
Проект спрямований на розширення бази оподаткування,
задоволення потреб громадян
та суб’єктів підприємницької
діяльності в здійсненні господарської діяльності та захисті їх
законних прав та інтересів, залучення додаткових коштів до
місцевого бюджету.
Проект рішення розроблений відповідно до вимог Податкового кодексу України,
Конституції України, Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Регуляторний орган –
Боярська міська рада.
Розробник документа: відділ
фінансів, економічного розвитку та торгівлі Боярської міської ради.
Відповідальна особа:
Мусієнко Наталія Іванівна.
Контактні телефони:
(04598) 41-550,
е-mail: fev10@ukr.net.
Зауваження і пропозиції
приймаються у письмовому вигляді протягом одного місяця
з дня оприлюднення проекту
регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного
впливу.
Аналіз
регуляторного впливу проекту
рішення «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки, на території м. Боярка на 2018 рік»
1. Визначення та аналіз
проблеми, яку пропонується
розв’язати шляхом державного
регулювання
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України
та деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» від 20.12.2016
№ 1791-VІІІ на 2017 рік встановлено місцевий податок на
нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, без застосування регуляторної процедури.
Враховуючи вимоги статті
12.3.4. Податкового кодексу, рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно
оприлюднюється відповідним
органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що
передує бюджетному періоду,
в якому планується застосовування встановлюваних місцевих
податків та зборів або змін (плановий період). Тобто для встановлення місцевого податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з урахуванням
змін ст. 266 Податкового Кодексу, на 2018 рік необхідно проведення регуляторної процедури.
Часті зміни податкового законодавства вимагають щорічного прийняття регуляторних
актів із встановлення місцевих
податків.
2. Визначення цілей правового регулювання.
Проект рішення розроблено
з ціллю:
• виконання вимог чинного
законодавства;
• врегулювання правовідносин між Боярською міською
радою та суб’єктами господарювання;
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• встановлення ставок місцевого податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної,
які б дозволили збільшити надходження до міського бюджету.
3. Визначення та оцінка усіх
прийнятих
альтернативних
способів досягнення визначених цілей, аргументи щодо переваг обраного способу:
• регулювання вищезазначеної
проблеми на державному рівні;
• прийняття рішення про перегляд діючих ставок.
4. Опис механізмів, які пропонуються застосувати для
розв’язання проблем, і відповідні заходи
4.1. Оприлюднення даного
проекту рішення для отримання зауважень та пропозицій.
5. Обґрунтування можливості і досягнення визначених
цілей у разі прийняття регуляторного акта
На дію цього регуляторного
акта негативно можуть вплинути
економічна криза та значні темпи
інфляції. Ці фактори можуть значно знизити інвестиційну привабливість об'єктів нежитлової
нерухомості для суб’єктів господарювання. Значні темпи інфляції посилюють ризик інвестицій,
що призводить до зниження попиту на нерухоме майно.
Різке дорожчання тарифів
на енергоносії та продукти харчування при незмінному розмірі мінімальної заробітної плати
можуть вплинути на платоспроможність населення та знизити
рівень надходження податку.
Позитивно на дію цього регуляторного акта може вплинути економічна стабільність
у країні та підвищення темпів
росту ВВП. Вихід з «тіні» бізнесу сприятиме збільшенню надходжень до бюджетів усіх рівнів.
Впровадження вимог такого
регуляторного акта державними
органами не потребує додаткових
витрат з бюджету. Затвердження
ставок буде покладено на депутатський корпус міської ради.
6. Визначення очікуваних
результатів прийняття регуляторного акта
Показником
результативності зазначеного рішення є
надходження від сплати податку на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки.
7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта
Строк дії запропонованого
регуляторного акта необмежений, із можливістю вносити до
нього зміни та його відміни у разі
зміни чинного законодавства чи
в інших необхідних випадках.
8. Визначення показників
результативності регуляторного акта
Результативність регуляторного акта полягає у збільшенні надходжень до бюджету міської ради.
9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта
Для здійснення відстеження
проекту цього рішення будуть
використані статистичні дані та
надходження до бюджету Боярської міської ради.
Строки проведення базового, повторного та періодичного відстеження пропонується
встановити відповідно до вимог
Закону України «Про державну
регуляторну політику у сфері
господарської діяльності».
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БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ
позачергова 38 сесія
РІШЕННЯ № 38/1227
від 07 грудня 2017 року м. Боярка
Про внесення змін до рішення позачергової 25 сесії Боярської міської ради VII скликання
від 17.01.2017 року № 25/767
«Про затвердження міського бюджету на 2017 рік»
Керуючись пп. 23 п. 1 ст.
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом
України, рішенням Боярської
міської ради VII скликання від
17.01.2017 року № 25/767 «Про
затвердження міського бюджету на 2017 рік», відповідно до
додатку 1 до розпорядження
КМУ від 11.05.2017 № 310-р
«Деякі питання розподілу у 2017
році субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам
на здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій», згідно
з офіційним висновком відділу
фінансів, економічного розвитку та торгівлі про перевиконання доходної частини загального
фонду бюджету міста за підсумками 11 місяців від 04.12.2017 р.
№ 01-10/339, в якому зафіксована сума перевиконання 4 490
996,65 грн., для забезпечення
фінансування першочергових
видатків бюджету, –
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
1. Збільшити дохідну частину загального фонду міського
бюджету за рахунок перевиконання доходної частини загального фонду за підсумками 11
місяців 2017 року на 3 494 413,00
грн., а саме по: КДК 18010500 –
3 494 413,00 грн.
2. Збільшити видаткову частину загального фонду міського бюджету за рахунок перевиконання міського бюджету
за 11 місяців 2017 року на суму
3 494 413,00 грн., а саме:
по ТКВКБМС 6030 КЕКВ
2610 збільшити асигнування 1
408 408,00 грн. (дотація КП «Боярка-Водоканал» для оплати за
спожиту електроенергію)
по ТКВКБМС 6030 КЕКВ
2610 збільшити асигнування
1 458 305,00 грн., (дотація КП
«БГВУЖКГ»)
по ТКВКБМС 6060 КЕКВ
2610 збільшити асигнування
303 700,00 грн., (поточні трансферти КП «БГВУЖКГ»)
по ТКВКБМС 6052 КЕКВ
2610 збільшити асигнування на
49 500,00 грн. (поточні трансферти КП «Боярка-Водоканал»
для оплати послуг протипоБОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 грудня 2017 року № _63/2
м. Боярка
Про встановлення тарифу на
послуги з утримання будинків
та прибудинкових територій ДП
«Арксі Побут»
Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про
ціни та ціноутворення», Постановою Кабінету Міністрів
України «Про забезпечення
єдиного підходу до формування
тарифів на житлово-комунальні послуги» від 01.06.2011 р. №
869, Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України «Про затвердження Порядку доведення
до споживачів інформації про
перелік житлово-комунальних
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нального господарства, енергозбевивезенню побутових відходів на
жежного призначення)
Проект
реження та благоустрою міста.
території м. Боярки та затвердити її
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
по ТКВКБМС 6060 КЕКВ
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
О. О. ЗАРУБІН
склад, згідно із додатком № 1.
VІI СКЛИКАННЯ
2273 збільшити асигнування
Склад
2. Затвердити Положення про
Чергова __ сесія
195 000,00 грн. (оплата за електроконкурсної комісії з визначення
порядок проведення конкурсу із
РІШЕННЯ № _______
енергію (вуличне освітлення)
виконавця послуг з вивезення побувизначення виконавця послуг по
від «__» ________ 2017 року м. Боярка
по ТКВКБМС 1010 КЕКВ
тових відходів на території м. Боярка
вивезенню побутових відходів на
Голова комісії: заступник місьтериторії м. Боярки, згідно із до2240 збільшити асигнування на
кого голови Мазурець В. В.
Про визначення виконавця по- датком № 2 (можна ознайомитись
20 500,00 грн. (ДНЗ «Казка» на
Секретар комісії: начальник
повірку газового лічильника та слуг з вивезення побутових відходів на сайті Боярської міської ради).
відділу з питань житлово-кому3. Опублікувати оголошення
на території міста Боярки
заміну приладів обліку)
господарства,
транпро проведення конкурсу у офіцій- нального
Відповідно до п. 55 ч. 1 ст. 26
по ТКВКБМС 1010 КЕКВ Закону України «Про місцеве са- ному друкованому засобі масової спорту та надзвичайних ситуацій
2210 збільшити асигнування моврядування в Україні», Закону інформації та розмістити на офіцій- Савчук М.В.
Члени комісії: начальник юрина 9 000,00 грн. (ДНЗ «Берізка» України «Про відходи», керую- ному веб-сайті міської ради.
4. Провести конкурс із визна- дичного відділу Гончар К.І.
на придбання лічильника води, чись постановами Кабінету МініНачальник відділу фінансів,
стрів України від 10.12.2008 р. № чення виконавця послуг по вивепожежного щита та знаків)
економічного розвитку та торзенню побутових відходів на тери«Про затвердження Правил
по ТКВКБМС 8600 КЕКВ 1070
гівлі Мусієнко Н. І.
надання послуг з вивезення по- торії м. Боярка.
2610 збільшити асигнування на бутових відходів», від 16.11.2011 р.
начальник
відділу
бухгал5. Рішення конкурсної комісії
50 000,00 грн. (поточні транс- № 1173 «Питання надання послуг про результати проведення конкур- терського обліку та звітності
ферти ГФ «Боярський міський з вивезення побутових відходів», з су із визначення виконавця послуг Комашинський В. О.
Депутат Боярської міської ради
по вивезенню побутових відходів на
метою впорядкування та належної
патруль»)
Панюта В.І. за згодою
м. Боярка подати на
організації діяльності у сфері по- території
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
Депутат Боярської міської ради
розгляд виконавчого комітету місьз побутовими відходами
У межах планових асигну- водження
Лавріненко Л.С. за згодою
кої ради.
в місті Боярка, –
вань:
Депутат Боярської міської ради
6. Контроль за виконанням
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
3. Провести перерозподіл
цього рішення покласти на постій- Мірзаєв А.Н. за згодою
1. Утворити конкурсну комісію
видаткової частини спеціаль- із визначення виконавця послуг по ну комісію з питань житлово-комуного фонду міського бюджету
(бюджет розвитку) в межах плаПОВІДОМЛЕННЯ
Пропозиції та зауважен- України у сфері поводження з
нових асигнувань, а саме:
про оприлюднення проекту ня до проекту регуляторного відходами».
по ТКВКБМС 8800 КЕКВ
Альтернатива та їх оцінка
3220 зменшити асигнування на регуляторного акта – рішення акта приймаються письмово
Альтернативними способа14 800,00 грн. (співфінансування Боярської міської ради «Про ви- впродовж місяця з дня оприКОДА капітального ремонту з значення виконавця послуг з ви- люднення регуляторного акта, ми досягнення цілей регулювпровадженням технологій для везення побутових відходів на за адресою: м. Боярка, вул. М. вання можуть бути:
зниження тепловтрат будівлі території міста Боярки»
Грушевського, 39, каб. 9 або за
1. залишити КП «Боярське
«Дошкільний навчальний заклад
Боярська міська рада відпо- тел.: (04598) 40-650.
ГВУЖКГ», який на даний час
(ясла-садок) «Казка» в місті Бо- відно до ст. 9 Закону України
АНАЛІЗ
здійснює вивезення твердих
ярка
Києво-Святошинського «Про засади державної регулярегуляторного впливу проекту побутових відходів на території
району Київської області)
торної політики у сфері госпо- рішення Боярської міської ради м. Боярка, виконавцем цього
по ТКВКБМС 6650 КЕКВ дарської діяльності», з метою «Про визначення виконавця послуг виду послуг. Таке альтерна3210 збільшити асигнування на одержання зауважень і пропоіз вивезення побутових відходів тивне рішення є недоцільним з
1 170,00 грн. (капітальні транспричини невідповідності його
ферти КП «БГВУЖКГ» на зицій фізичних та юридичних на території міста Боярки».
Проблема, яку пропонуєть- законодавству про захист екооплату експертизи по капіталь- осіб, їх об’єднань повідомляє
номічної конкуренції.
ному ремонту дороги по вул. про оприлюднення проекту ся розв’язати
регуляторного акта – рішення
Прийняття
запропоноПрийняття рішення сприКібенка)
по ТКВКБМС 1010 КЕКВ Боярської міської ради «Про ятиме усуненню порушень за- ваного рішення забезпечить
3132 збільшити асигнування визначення виконавця послуг конодавства про захист еконо- вирішення
проблеми,
що
на 13 630,00 грн. (капітальні ви- з вивезення побутових відходів мічної конкуренції, усунення склалася. Проект вiдповiдає
датки ДНЗ «Даринка» на про- на території міста Боярки».
причин і умов, що сприяли ви- принципам державної регуведення капітального ремонту
Стислий зміст регуляторного никненню цього порушення. А ляторної полiтики, а саме:
системи пожежної сигналізації) акта.
ефективностi,
саме: визначення на конкурс- доцiльностi,
по ТКВКБМС 8600 КЕКВ
Регуляторний акт розро- них умовах виконавця послуг адекватностi, збалансованостi,
2281 зменшити асигнування на блений відповідно до вимог вивезення побутових відходів передбачуваностi,
принципу
64 660,00 грн. (виконання топо- Законів України «Про засади
прозоростi
i
врахування
грона
території
м.
Боярки.
графо-геодезичних робіт)
Лишаючи цю проблему не мадської думки.
по ТКВКБМС 4200 КЕКВ державної регуляторної політиМеханізм регулювання
3110 збільшити асигнування на ки у сфері господарської діяль- вирішеною, залишається неПроблему можливо виріши64 660,00 грн. (програма розви- ності», «Про місцеве самовря- врегульованим питання щодо
дування в Україні», Методики визначення виконавця послуг, ти шляхом затвердження Полотку культури на 2017 рік)
Перенаправити
залишок проведення аналізу впливу ре- відповідно до положень діючих ження про порядок проведення
конкурсу із визначення викокоштів, виділених раніше ДНЗ гуляторного акта, затвердженої нормативно-правових актів.
«Даринка» по ТКВКБМС 1010 постановою Кабінету Міністрів
навця послуг з вивезення побуЦілі регулювання
КЕКВ 3132 на благоустрій тери- України від 11.03.2004 № 308.
Прийняття рішення про ви- тових відходів на території міста
торії на проведення капітальноСтрок дії регуляторного акта значення виконавця послуг із Боярки, після чого проведення
го ремонту системи пожежної необмежений, з можливістю вивезення побутових відходів відповідного конкурсу та укласигналізації в сумі 81 906,00 грн. внесення до нього змін та його на території міста Боярки допо- дання договору про надання
4. Внести відповідні зміни відміни у разі зміни чинного за- може досягнути результатів, що послуг із вивезення твердих подо додатків 1-7 «Рішення про конодавства та з інших причин.
бутових відходів, з переможцем.
забезпечать:
затвердження міського бюджеСпосіб
оприлюднення
Обґрунтування можливості
• виконання вимог Закону
ту на 2017 рік».
5. Контроль за виконанням регуляторного акта – газета України «Про захист економіч- досягнення встановлених цілей
Прийняття регуляторного
ної конкуренції»;
даного рішення покласти на «Бояркаінформ».
Також з текстом проекту ре• виконання вимог Закону акта дозволить вирішити пропершого заступника міського
гуляторного акта можна озна- України «Про відходи»;
блему порушення законодавголови Шульгу В. В.
йомитись на сайті Боярської
• виконання вимог Закону ства про захист економічної
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
О. О. ЗАРУБІН
міської ради:
України «Про внесення змін конкуренції.
www.boyarka-inform.com.
до деяких законодавчих актів
послуг, структуру цін/тарифів з
Очікувані результати
обґрунтуванням її необхідності
Таблиця вигод та витрат
та про врахування відповідної
Сфера інтересів
Вигоди
Витрати
позиції територіальних громад»
Орган місцевого
Виконання рекомендацій Антимоно- На проведення конкурсу.
від 30.07.2012 року № 390, розсамоврядування
польного комітету України
глянувши звернення директора
ДП «Арксі Побут» АнтипенОператори послуг із вивезення Отримання рівних умов за умови Відсутні
ка М. М. (вх. № 02-9/2762 від
твердих побутових відходів
участі в конкурсі
08.11.2017 р.), –
Населення
Отримання якісних послуг з вивезен- Відсутні.
ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
ня твердих побутових відходів
1. Встановити тариф на послуги з утримання будинків та
Строк чинності регуляторного акта
прибудинкових територій ДП
Строк дії регуляторного акта необмежений. У разі зміни чинного законодавства або з інших при«Арксі Побут» у розмірі 13,34 чин, до регуляторного акта можна вносити зміни та доповнення.
грн./м2.
Визначення показників результативності
2. ДП «Арксі Побут» забезпечити оприлюднення рішення
ВИКОНКОМ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ
ського району Київської обласБОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
на офіційному сайті Боярської
РАДИ
ВИРІШИВ:
ті (4247,586 тис. грн.).
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
міської ради та в газеті «Боярка1. Затвердити проектно-ко1.3. Капітальний ремонт воВИКОНАВЧИЙ
КОМІТЕТ
інформ».
шторисну документацію на- донапірно-насосної станції №
РІШЕННЯ
3. Рішення набирає чинносступних проектів:
3 у м. Боярка Києво-Святошинвід 14 грудня 2017 року № 63/1
ті з 01.01.2018 року, але не рані1.1.
Капітальний
ремонт
каського району Київської обласм. Боярка
ше 15 днів з дня його офіційноналізаційної насосної станції ті (8329,496 тис. грн.).
го оприлюднення.
2. Контроль за виконанням
Про затвердження проектно- № 4 у м. Боярка Київської об4. Контроль за виконанням
ласті (2836,354 тис. грн.).
цього рішення покласти на закошторисної документації
даного рішення покласти на за1.2. Капітальний ремонт во- ступника міського голови за
Відповідно до Закону Україступника міського голови за нани «Про місцеве самоврядуван- донапірно-насосної станції № 5 відповідним напрямком.
прямком.
у м. Боярка Києво-Святошин- МІСЬКИЙ ГОЛОВА
О. О. ЗАРУБІН
ня в Україні», –
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
О. О. ЗАРУБІН
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КУЛЬТУРА

В «Україні» – юні козачата

24 листопада у ВідкритоКрім відомих науковців, її
му міжнародному університе- учасниками стали члени Киті розвитку людини «Україна» єво-Святошинської районної
відбулася Всеукраїнська науко- організації Української спілки
во-практична конференція «Ге- ветеранів Афганістану на чолі
роїко-патріотичне виховання з головою організації Ларисою
дітей і молоді на козацько-ли- Козленко, народний козацьцарських традиціях українсько- кий фольклорний ансамбль
го народу».
«Горлиця» Будинку культури

15 грудня 2017
№24 (331)

ФОТОФАКТ

Вперше за Програмою розвитку культури за рахунок коштів з
с. Тарасівка та учні 10-А класу міського бюджету придбано п’ять комплектів нових національних
Боярської ЗОШ № 5 на чолі з костюмів, а також головні убори і взуття для потреб міського букласним керівником Людми- динку культури та для проведення міських масових заходів.
У цих костюмах можна працювати як на сцені у приміщенні,
лою Герасимець. Також свою
роботу за вказаним напрям- так і в холодну пору на вулиці, оскільки до костюмів пошито краком представили Малютянська сиві стилізовані пальто.
ЗОШ, Дмитрівська ЗОШ та дошкільний заклад «Намистинка»
м. Вишневе.
Відбулася спільна нарада за реагування на випадки виникучасті керівників поліції міста нення надзвичайних ситуацій,
Києва та Київської області, Служ- ліквідації їх наслідків та забезби автомобільних доріг, ДСНС, печення безпеки дорожнього
КОДА, КМДА з питань організації руху на автошляхах, надання
спільних дій для забезпечення допомоги учасникам руху.
безпечного та безперебійного
Нагадуємо, що з 17 листопапроїзду на вулично-шляховій ме- да до 17 грудня по всій Україні
режі міста Києва та автомобіль- проводиться комплекс цільоних дорогах Київської області в вих заходів «Перевізник – зима
разі виникнення надзвичайних 2017». Основною метою таких
ситуацій природного характеру заходів є посилення контролю
під час несприятливих погодних за безпекою дорожнього руху
умов в осінньо-зимовий період під час перевезення пасажи2017-2018 років.
рів, запобігання виникненню
надзвичайних подій під час
Було заслухано доповідь про здійснення таких перевезень та
готовність дорожнього госпо- дотримання законодавства у задарства Київської області до значеній сфері.
роботи в осінньо-зимовий період. Особливу увагу звернено
Олександр Молодід
на організацію та тісну взаємоінспектор
дію всіх служб для своєчасного
Києво-Святошинського ВП

ЗИМОВІ ДОРОГИ ПІД КОНТРОЛЕМ

Креативна презентація від «Рудого кота»

29 листопада в ЦТМ «Оберіг»
відбулася презентація першого
номера журналу «Рудий кіт» гуртка «Школа журналіста», виданого
за підтримки дирекції Центру.
Гуртківців привітали директор «Оберегу» Надія Скакодуб,
заступник голови Київської обласної організації НСПУ Володимир Бубир та гості.
Під час зустрічі було представлено перший номер пізнавально-розважального
журналу КСР ЦТМ «Оберіг»,
а також шлях становлення редакції – від знайомства у веБОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від 14 грудня 2017 року № 62/2
м. Боярка
Про вартість харчування в
закладах дошкільної освіти м. Боярка у 2018 році
Керуючись ст. 32 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про
дошкільну освіту», з метою
ефективного
використання
субвенцій з районного бюджету
міським бюджетам, зокрема на
харчування в закладах дошкільної освіти Києво-Святошинського району, –

ДОПОМОЖІТЬ
ЗНАЙТИ СВІДКІВ

ресні до першого результату
спільної творчої праці. А тому
ця презентація перетворилася
на веселий затишний вечір у
колі друзів, які вміють шанувати талант, гумор та позитивний креатив. Присутні дізналися нове й цікаве про історію
журналістики,
перелічили
переваги професії журналіста,
розгадали кросворд. Керівник
гурка Наталія Андрійченко
розповіла про подібні видання «дитячої» журналістики:
наприклад, журнал «Прудкий
пензлик», який видають гуртківці з Броварів.

Над першим номером «Рудого кота» працювала редакційна колегія у складі: Валерії
Мельниченко, Надії Брагіної,
9 листопада 2017 року о 13:40 у Боярці, на Михайлівській
Поліни Мельник, Варвари Бе- площі, біля кінцевої зупинки маршрутного таксі № 796 (держрестовської, Світлани та Ві- номер АІ 8503 НА) відбувся випадок, під час якого постраждала
кторії Стасюк, Анастасії Воло- людина – 81-річна жінка. Рідні постраждалої шукають свідків
шиної, Павла Миленка, Тетяни інциденту, щоб відновити картину подій.
Філоненко, Анастасії Моринець, Тетяни Левандовської і,
Відомо, що жінка їхала з Києва до Боярки, мала вийти на
звісно ж, головного редактора кінцевій зупинці. Але результатом поїздки стала закрита черепНаталії Андрійченко. Кожний но-мозкова травма, струс головного мозку, підшкірні гематоми
юний журналіст презентував обличчя, рук та ніг.
саме свій напрям роботи в журДочка та онука потерпілої звертаються до свідків цієї ДТП з
налі, а всі разом – свою улюбле- проханням надати інформацію щодо інциденту.
ну справу.
Звертатися за тел.: (093) 607-28-53; 066 679-65-60, Олена.
Радіслав Кокодзей

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Встановити з 01 січня
2018 року вартість харчування
для однієї дитини в закладах
дошкільної освіти м. Боярка у
розмірі до 45 грн. у день.
2. Встановити розмір батьківської плати за харчування
дітей в дошкільних закладах
освіти м. Боярка – 60 % від фактичної вартості харчування.
3. Встановити фінансування
за рахунок бюджетних коштів у
розмірі 40 % фактичної вартості
харчування, але не більше 18 грн.
00 коп. у день на одну дитину.
4. Встановити пільгу у розмірі 50 % від суми нарахованої
батьківської плати для батьків,
у сім’ях яких виховується троє і
більше дітей.

собів масової інформації» та
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
5. Звільнити від плати за харрозглянувши лист директора
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
чування батьків дітей та осіб, які
Комунального
підприємства
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
їх замінюють із сімей, що отри«Інформаційне
агентство
«БоРІШЕННЯ
мують допомогу відповідно до
ярка-інформ», –
від 14 грудня 2017 року № 62/3
Закону України «Про державну
ВИКОНКОМ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ
м. Боярка
соціальну допомогу малозабезРАДИ ВИРІШИВ:
печеним сім’ям», батьків-учасПро припинення безоплатного
1. Припинити безоплатне
ників антитерористичної опе- розповсюдження газети «Боярка- розповсюдження газети «Бояррації та/або учасників бойових інформ»
ка-інформ» з 01 січня 2018 року.
дій, та батьків, які отримали
Керуючись пп. 2, 3 п. 2 ст. 52
2. Рішення виконавчого козвання «Герой України», дітей з Закону України» Про місцеве мітету Боярської міської ради
інвалідністю, дітей-сиріт і дітей, самоврядування», ст. 9 Закону № 69/3 від 10 грудня 2013 року
позбавлених батьківського пі- України «Про державну під- «Про надання погодження на
клування, які перебувають під тримку засобів масової інфор- безоплатне
розповсюдження
опікою і виховуються в сім’ях.
мації та соціальний захист жур- газети «Боярка-інформ» визна6. Контроль за виконанням налістів», відповідно до Закону ти таким, що втратило чинність.
даного рішення покласти на за- України «Про друковані засо3. Контроль за виконанням
ступника міського голови Коч- би масової інформації (пресу) даного рішення покласти на закову Т. П.
в Україні», «Про інформацію», ступника міського голови Т. П.
«Про реформування державних Кочкову.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА
О. О. ЗАРУБІН
і комунальних друкованих за- МІСЬКИЙ ГОЛОВА
О. О. ЗАРУБІН
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КОНЦЕРТ ДЛЯ ВОЛОНТЕРІВ

5 грудня з нагоди Міжнародного дня волонтера в актовій залі
Боярського НВК «Колегіум – ЗОШ
№ 3» відбувся святковий захід.
Серед запрошених – учасники
АТО і волонтери Боярки та КиєвоСвятошинського району.
Присутніх волонтерів щиро
привітали представники районної та міської влади.
«Ви допомагали українській
армії з перших днів початку російської агресії. Робили і продовжуєте робити це за покликом
серця», – наголосила голова
Києво-Святошинської
РДА
Мирослава Смірнова.
«Неможливо оцінити внесок

українських волонтерів, які своєю небайдужістю підтримали бойовий дух нашої армії на початку
2014 року», – дякував волонтерам голова Києво-Святошинської райради Вадим Гедульянов.
Заступник Боярського міського голови Тетяна Кочкова запевнила, що Боярка пишається
людьми, які віддали свої серця
справі безкорисливого служіння Батьківщині. Також було
вручено подяки активним боярським волонтерам.
Нотою печалі звучали слова про
загиблих учасників АТО. Зокрема, присутні переглянули слайди з
фотографій випускника Боярської
ЗОШ № 3 Станіслава Дерев’янка.

«ВІТАМІНИ» – ЗНОВУ
НАЙКРАЩІ В ОБЛАСТІ
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Його та інших полеглих вшанували
хвилиною мовчання.
До привітальних слів приєднався настоятель Свято-Покровської парафії, військовий
капелан Димитрій Присяжний.
12 грудня 2017 року у Центрі різноманітний світ професій,
Учні боярського колегіуму
приготували для дорогих гостей творчості м. Ірпінь відбулася об- переконували у їх важливості,
прекрасний концерт, де зву- ласна фінальна гра профорієнта- роздумували над тим, який фах
чали патріотичні пісні, лунали ційного змагально-мотиваційного обрати, фантазували на тему
щемкі поетичні рядки та за- заходу серед учнівських команд професій майбутнього.
«Обери майбутнє».
Найбільшу кількість балів у
пальні танцювальні мелодії.
конкурсах: «Візитівка», «КонПриємною несподіванкою
Організатори заходу – де- курс капітанів» та «Музичному
став виступ спеціального гостя – автора-виконавця, учас- партамент освіти і науки Ки- конкурсі» – отримала команда
ївської обласної держадміні- КВК «Вітаміни», і здобула найника АТО Яна Апреля.
Після завершення концер- страції та Київський обласний вищу нагороду – ГРАН-ПРІ!
Переможцям було вручено куту на гостей чекали святковий центр зайнятості.
У фінальній грі взяли участь бок та цінні подарунки.
торт і чай.
6 команд-переможців обласних
Проведена гра подарувала і
півфіналів Київської області. глядачам, і учасникам неймоКиєво-Святошинський район вірну кількість емоцій і, звичайпредставляла команда «Вітамі- но, довела, що вибір професії –
го художнього слова». А на за- ни» Боярського НВК «Колегіум – це відповідальний крок у житті
вершення презентації учениця ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3».
кожної молодої людини.
Боярської ЗОШ № прочитала
В ошатній залі будинку
Велика вдячність керівнивірш Володимира Самійленка культури зібралися гості зі кам команди Вікторії Кучерен«Українська мова».
всієї області: начальники та ко – заступнику директора з
Якщо цей проект переможе представники відділів освіти, навчально-виховної роботи і
на голосуванні, то автори обі- центрів зайнятості, директори Оксані Мирончук – соціальноцяють провести громадські об- навчальних закладів, педаго- му педагогу Боярського колегіговорення щодо зовнішнього гічні працівники та учні-вболі- уму за підготовку команди.
вигляду меморіалу та самого вальники.
Ігор Незабитовський,
пам’ятнику.
У музично-гумористичній
методист Києво-СвятошинськоТакож було презентова- формі команди представляли
го районного методичного центру
но проект «Культурний вигул
тварин у Боярці». Мета цього
проекту не стільки розв’язати
проблему прибирання за домашніми улюбленцями під час
вигулу, стільки привернути до
неї увагу. Можна навіть сказати, що цей проект несе освітню
функцію. Після реалізації вулиці не стануть відразу чистими,
а парки охайними. Проте це
саме той старт, який потрібен
боярчанам, щоб стати відповідальними не тільки перед своїм улюбленцем, а й перед усіма
жителями міста.
Проект «Встановлення велопарковок на території шкіл
№ 3, 4, 5» представив Дмитро
Жигінас.
Автори вважають, що такий
Вже не вперше проводиться жителі міста, садових товариств
проект потрібен нашому місту, прибирання величезного сміт- та прилеглих сіл.
а зважаючи на його невелику ника біля ЖБК «Корчагінець» та
Заступник начальника КП
вартість та сильну підтримку ОСББ «Зоряний-Боярка». Під час «БГВУЖКГ» з благоустрою місбоярчан, має всі шанси бути змагань комунальників з бояр- та Юлій Трофімов розповів, що
реалізованим уже в наступному чанами завжди перемагають на прибирання смітника було
році.
останні. Їм, ймовірно, більше до залучено велику кількість праНагадуємо, що голосування вподоби гори сміття?
цівників. Вивезено 10 повних
на «Бюджеті участі 2018» триваКАМАЗів сміття, а це – близько
тиме до 31 грудня. ПроголосуБіля будинків по вулиці Со- 120 м куб. сміття.
вати можна: на сайті
борності, 53 та 53-а знову чисто.
Комунальники
говорять,
gb.mistoboyarka.gov.ua;
Про це повідомив заступник місь- що контейнерний майданчик
у Центрі надання адміні- кого голови Віталій Мазурець.
відтепер перебуватиме під постративних послуг (вул. Михай23 листопада працівники стійним наглядом, завдяки
ла Грушевського, 39 – Боярська КП «БГВУЖКГ» прибрали сти- оснащенню системою відеосміська рада);
хійне сміттєзвалище, яке утво- постереження. А на порушниу відділі інформаційно- рилось навколо контейнерного ків правил благоустрою чекатианалітичного забезпечення за майданчика.
ме законне покарання.
адресою: вул. Білогородська.
Звідти було вивезено гори
Тож поки що біля будинків
13, каб. № 14.
сміття, які старанно наносили чисто. Цікаво, надовго?

ПРЕЗЕНТОВАНО ПРОЕКТИ У РАМКАХ БЮДЖЕТУ УЧАСТІ

9 грудня у сесійній залі Боярської міської ради відбулась
презентація проектів, які були допущені до голосування у рамках
Бюджету участі 2018.
Автори у довільній формі
презентували свої проекти
та агітували голосувати за
них. Відділ інформаційноаналітичного забезпечення
Боярської міської ради організував онлайн-трансляцію
ярмарку проектів.
Відкриваючи захід, начальник відділу інформаційноаналітичного
забезпечення
Роман Курбонов ознайомив
присутніх із ходом реалізації
проектів-переможців Бюджету участі 2017 року.
Присутніх цікавили причини
проблем, з якими стикаються
особи, що хочуть проголосувати, зокрема, через BankID. Як
пояснив Роман Курбонов, користувачі, які вже голосували
минулого за проекти минулого
Бюджету участі, зараз не можуть
віддати свій голос. Це викликано тим, що платформу Громадського проекту – gb.mistoboyarka.
gov.ua – було оновлено до версії
2.0. Під час оновлення дані 320
користувачів було перенесено
некоректно, що потягнуло за собою втрату частини інформації:
серії та номеру паспорту, адреси

тощо. Роман Курбонов порадив,
у разі виникнення проблеми з
голосуванням, звернутися до відділу інформаційно-аналітичного
забезпечення.
Зібрати всіх авторів на презентації не вдалося, проте це
ніяк не вплинуло на загальну
атмосферу й дало більше часу
відвідувачам поставити свої питання, а авторам дати розгорнуту відповідь.
Свій проект «Памп-трек у
парку Шевченка» презентували
Артем Гавриш та Деркач Андрій. Вони показали відеоролик
про памп-трек, який збудовано
в Польщі. І розповіли, якою
може бути подібна споруда,
збудована у Боярці.
Як зазначили самі автори,
цей майданчик може стати місцем для розваг та проведення
змагань.
Не менш цікавою та, навіть,
зворушливою стала презентація проекту «Облаштування
пам’ятного меморіалу Володимиру Самійленку», який представили разом автор проекту
Ольга Сивенко та співавтор
Альона Сірант.
Проект має на меті вшанувати пам’ять відомого українського літератора, шляхом створення меморіалу, який «приверне
увагу до історії нашого краю та
викличе інтерес до неповторно-

ПРИБРАНО МАСШТАБНИЙ СМІТНИК
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Вітаємо Козакевич Галину Федорівну з 80-річчям
З повагою — голова Боярської міської організації інвалідів війни та учасників бойових дій Володимир Нурищенко

Сьогодні вчитель – це науковець-практик БАТЬКАМ – ПРО ДИТЯЧУ АГРЕСІЮ

1 грудня в Боярському НВК
«Гімназія – загальноосвітня школа І ступеня» відбулася VІ щорічна Київська конференція з
нових освітніх технологій «Нові
компетенції сучасного керівника
навчального закладу в умовах
впровадження основних положень Закону України «Про освіту»
та базового навчального плану».
Її учасниками стали керівники та
представники 50 інноваційних
закладів освіти нового типу зі
всіх областей України.

Відкрив конференцію президент Асоціації керівників
закладів освіти «Відроджені
гімназії України» Ярослав Турянський. Після екскурсії гімназією учасники конференції
прослухали доповідь на тему
«Впровадження базових стандартів НУШ у початковій ланці
(з досвіду реалізації пілотного
проекту МОН)».
Як розповіла директор боярської гімназії Світлана Сушко,
такі конференції організову-

ються Асоціацією керівників
закладів освіти «Відроджені гімназії України» кілька разів на
рік. Відвідання Боярки було не
випадковим. Саме на базі Боярської гімназії реалізується відразу кілька експериментальних
проектів. У рамках Всеукраїнського проекту «Нова українська школа» три перших класи
вже займаються за новою програмою. Регіональний проект
«Профільне навчання» стартував 2008 року. Як бачимо, в Боярці вже десять років здійснюється те, що, згідно з реформою
освіти в Україні, почнуть запроваджувати з 2018 року.
Зокрема, учні третього рівня навчання (10-11 класи) вивчають предмети на профільному рівні. Саме це й цікавило
делегатів конференції. Адже з
наступного року 10-11 класи в
українських школах мають стати профільними.
Радіслав Кокодзей

Організатор конференції –
Асоціація керівників закладів
освіти «Відроджені гімназії України» за сприяння Департаменту
освіти і науки Київської ОДА,
Київської обласної Асоціації
ВГУ, Київської міської Асоціації
ВГУ та відділу освіти Бориспільського району. Під час цієї триденної конференції, яка почалася у Львові, а закінчилася в Києві,
її учасники відвідали Київську
гімназію № 257, школу в с. Щасливому та гімназію в м. Боярка.
Саме в Боярці відбувся фінальний третій день конференції, під
час якого було вручено дипломи
учасникам.

Дуже часто психологічні проблеми у дорослих людей починаються ще в дошкільному віці.
Тому в дитячому садку та школі
використовується диференційований та індивідуальний підхід у
навчанні й вихованні дітей.
Звичайно, є такі діти, спілкуватися з якими – одне задоволення. Але далеко не всі належать до цієї категорії. Майже
в кожній групі і кожному класі
зустрічається хоча б одна дитина
з ознаками агресивної поведінки.
1 грудня в дошкільному
навчальному закладі (ясла-садок) «Даринка» за ініціативи
завідуючої Любові Дуднікової
відбувся семінар-практикум
для батьків на тему: «Агресія
дітей, її наслідки та спосіб подолання».
Провела семінар директор
Києво-Святошинського районного центру практичної психології Тамара Герасимюк. На цю
зустріч було запрошено батьків
дітей усіх вікових груп.
Під час розмови з батьками
йшлося про те, що агресивність
дитини – це відображення внутрішнього неблагополуччя, невміння адекватно реагувати на
події, що відбуваються навко-

ОБДАРОВАНІ ТАЛАНТОМ І ДОБРИМИ СЕРЦЯМИ

3 грудня у Боярській гімназії
відбувся святковий захід з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю. Організатором свята
стала ГО «Фіміам» за підтримки
Києво-Святошинської РДА, Києво-Святошинської райради та
виконавчого комітету Боярської
міської ради.

Присутніх благословив протоієрей Димитрій Присяжний, який
здійснив помазання всіх присутніх
святим єлеєм та подарував іконки
Єрусалимської Богоматері. Добрим
словом та подяками присутніх привітали голова Києво-Святошинської райради Вадим Гедульянов,
заступник міського голови Тетяна

Кочкова, депутат Києво-Святошинської районної ради В’ячеслав
Отрішко, заступник голови Союзу
організацій інвалідів України Петро Долот, голова Бориспільської
організації інвалідів Валентина
Купрієнко.
Концерт за участі «людей з
необмеженими можливостями»
став своєрідним творчим звітом.
Світова історія знає чимало прикладів того, як важкі хвороби та
каліцтва не зламали людей, які,
незважаючи на серйозні проблеми зі здоров’ям, досягли великих
успіхів у житті і стали всесвітньо
відомими. Наприклад, давньогрецький поет і філософ Гомер був
сліпим від народження, математик Альберт Ейнштейн хворів на
аутизм і дислексію, композитор
Людвіг Ван Бетховен мав вади слуху, відомий фізик Ісаак Ньютон
хворів на епілепсію та заїкався,
художник та письменник епохи
Відродження Леонардо да Вінчі
хворів на дитячий церебральний
параліч, а славнозвісний мультиплікатор та кінопродюсер Уолт
Дісней від народження мав затримку психічного розвитку. Всім
їм було даровано справжній талант і неймовірно добре серце. В
чому на прикладі наших земляків
переконалися всі присутні під час
святкового концерту.
Радіслав Кокодзей

Наша довідка: 3 грудня світ
відзначає Міжнародний день людей з інвалідністю, який покликаний привернути увагу суспільства
до проблем людей з особливими
потребами, захисту їхніх прав, гідності і благополуччя. Цей день є
нагадуванням людству про його
обов’язок виявляти турботу і милосердя до найбільш незахищеної
частини суспільства – людей із
інвалідністю. Адже на сьогодні рівень інвалідізації мешканців планети становить більше 1 мільярда
людей або 15 % населення Землі.
Обов’язок суспільства турбуватися про людей з особли-

ло неї. Дитина при цьому почувається знедоленою, нікому
не потрібною. От вона й шукає
способів привернути увагу дорослих і однолітків. Формується таке світовідчуття в сім'ї.
Агресивна дитина сприймає
світ як ворожий і намагається
захистити себе, завоювати своє
«місце під сонцем». Дитина не
знає, як інакше можна боротися
за виживання в цьому світі.
Як розповіла Тамара Володимирівна, такі діти не можуть
самі оцінити свою агресивність,
їм здається, що увесь світ хоче
скривдити саме їх. Утворюється
замкнене коло: агресивні діти
бояться й ненавидять людей,
які їх оточують, а ті – бояться
агресії з боку дитини.
Агресивні діти потребують
розуміння та підтримки дорослих. Вони б'ються, кусаються й
лаються саме тому, що не знають, як чинити інакше. Якщо
дорослі нададуть їм можливість вибору способів поведінки, то спілкування стане ефективнішим і приємнішим для
обох сторін.
Тамара Герасимюк надала
батькам багато цікавої, корисної інформації та відповіла на
численні запитання.

вими потребами закріплений
комплексом законів, які регулюють більшість аспектів життя
людей із інвалідністю. Це закони України: «Про основи соціальної захищеності інвалідів в
Україні»; «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту»; «Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»; «Про
державну соціальну допомогу
інвалідам з дитинства та дітямінвалідам»; «Про психіатричну
допомогу» та іншими нормативно-правовими документами.
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ПЕРЕХІДНИЙ КУБОК ВИРУШИВ ДО ЗАКАРПАТТЯ
ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ВИЗНАННЯ
ШКОЛИ ОЛІМПІЙСЬКОЇ ОСВІТИ

Переможцем Всеукраїнського конкурсу на кращу організацію олімпійської освіти в школі
стала Боярська ЗОШ № 5.
Нагородження переможців
відбулося 8 грудня в рамках семінару для вчителів Всеукраїнської мережі шкіл олімпійської
освіти, присвяченому Олімпійському перемир’ю, який відбувся у приміщенні Музею історії
України у Другій Світовій війні.
Пам’ятну плакетку НОК
України та Олімпійської академії України, а також цінний
подарунок отримала вчитель
фізкультури Боярської ЗОШ №
5 Лілія Миколаєнко.

У семінарі взяли участь виконавчий директор Національного
олімпійського комітету України
Наталія Коваленко, президент
Олімпійської академії України Марія Булатова, начальник
управління Олімпійського руху
НОК України, призерка Олімпійських ігор зі стрибків у воду Анна
Сорокіна, представники Посольства Греції в Україні, призерка
Олімпійських ігор з гандболу
Олена Яценко, понад 200 учителів
та методистів обласних інститутів
педагогічної освіти та колектив
гімназії «Потенціал» м. Києва.
Учні Боярської ЗОШ № 5 тепло
зустріли Лілію Борисівну, яка привезла до школи почесну нагороду.

Гостей приймають
юні дзюдоїсти

2 грудня в Боярській ЗОШ
№5 відбувся Відкритий кубок з
боротьби дзюдо серед юнаків
2004-2005 року народження.

Організатор змагань – виконавчий комітет Боярської
міської ради та Боярська міська
ДЮСШ за сприяння директора Боярської ЗОШ № 5 Валентини Кривенко та підтримки
ТОВ «Будівельна гільдія». Серед учасників – юні дзюдоїсти
з Житомира, Бучі, КорсуньШевченківського, Білої Церкви, Василькова, Вишневого,
Дмитрівки,
Коцюбинського,
Боярки і навіть з Рубіжного Луганської області.

З початком змагань учасників привітали заступник міського голови Тетяна Кочкова,
директор Боярської міської
ДЮСШ Володимир Сафонов,
засновник секцій боротьби
дзюдо в Боярці Юрій Асмолов, засновник школи вільної
боротьби у м. Боярка, лауреат
щорічного міського конкурсу
«Людина року» в номінації «Фізична культура та спорт» (2017
рік) Костянтин Ващенко. Крім
того, підтримати юних дзюдоїстів завітали черлідери спортивного клубу «Актив-чер» м. Бо-

9-10 грудня з ініціативи ГО
«ВК Боярка» за підтримки Боярського міського голови Олександра Зарубіна в Боярці відбувся
волейбольний турнір «Пам’яті
Михайла Красножона».
Фінальні змагання проходили на двох майданчиках. Молодіжні команди зустрічалися
в спортивній залі Києво-Святошинської районної ДЮСШ,
а ветеранські – в спортзалі Боярської ЗОШ № 5 під патронатом депутата Києво-Святошинської райради В’ячеслава
Отрішка.
Саме фінал зібрав найбільше глядачів. Матч за призове
золото та перехідний кубок обіцяв красиву і гостру гру. Здавалося б, питання чемпіона
цьогорічного турніру має однозначну відповідь: ВК «Боярка»
впевнено виграв дві гри у свого суперника – волейболістів
з Нижнього Селища Закарпатської області. Від чемпіонства
боярчан відділяла лише третя
– гра. Мабуть, так і було б, але
в третій грі замість основного
на майданчик вийшов другий
склад команди ВК «Боярка».
Результат такого експерименту
для боярчан мав невтішні наслідки: поразку з рахунком 3:2.

ярка під керівництвом тренера
Ольги Коломойцевої.
Змагання відбулись на високому професійному та організаційному рівні. Кожну нагороду
довелося виборювати в нелегкій, але красивій і динамічній
боротьбі, під час якої глядачі
вітали майстерно проведений
прийом дружними оплесками.
Нагородження провели майстер спорту з боротьби дзю18 листопада в Хотові віддо Гільвест Отсу та заступник
директора Боярської міської бувся футбольний турнір КиєвоСвятошинського району серед
ДЮСШ Вадим Мачуговський.
«Традиційно в нашому ра- команд представників територійоні найсильнішими вважають- альних громад в органах місцеся дзюдоїсти з Вишневого, – го- вого самоврядування, в якому
ворить тренер з боротьби дзюдо взяли участь 9 команд.

Але те захоплююче волейболь- виконує захисні функції) був
не шоу, на яке перетворилася визнаний гравець ВК «Боярборотьба в фіналі, ще довго зга- ка» Вадим Ємельяненко. Надуватимуть як самі волейболіс- городи отримали й ті боярчати, так і глядачі цього яскравого ни, які доклали чимало зусиль,
щоб це волейбольне свято
волейбольного свята.
Боярчан ІІ місце не засму- нашого міста таки відбулося.
тило. Керівник ГО «ВК Боярка» Зокрема, подяку за вагомий
Олександр Красножон з цього особистий внесок у розвиток
приводу зауважив: «Можливо, волейболу Київської обласце навіть краще, що цього року ті та міста Боярка й постійну
перехідний кубок волейболь- підтримку цього турніру з дня
ного турніру «Пам’яті Михайла його заснування отримав деКрасножона» поїхав до Закар- путат Боярської міської ради
паття, а не залишився в Боярці. Олександр Борецький, а депуАдже це є яскравим свідченням тат Києво-Святошинської ратого, що турнір росте і розви- йонної ради В’ячеслав Отрішвається. Про нього знають в ко – за особисту підтримку
Україні, а команди-учасниці волейболу.
висловлюють одностайне баРезультати змагань серед вежання, щоб у турнірі була біль- теранів такі: ІV місце – Васильків,
ша кількість учасників і більше ІІІ – «Ветерани» (Боярка»), ІІ –
ігрових днів. До речі, останні Дмитрівка, І – «ПЕНТА» (Боярка).
чотири роки турнір існує в стаОрганізатори цьогорічного
тусі Всеукраїнського і це звання вже одинадцятого волейбольцілком виправдовує!»
ного турніру пам’яті дякують за
Серед молоді золотим призе- допомогу та підтримку в його
ром цьогорічного турніру стала проведенні численним друзям
команда ВК «Патріот» (Нижнє і, зокрема, кафе-пекарні «КоСелище, Закарпатська область), тофей», ТМ «Belkorm», ФОП
срібним – «ВК Боярка», брон- «Савицький Дмитро Володимизовим – ВК «Житомир», а по- рович», а також особисто – місьчесне IV місце посіла команда кому голові Олександру Зарубіну і депутату Боярської міської
ВК «Максимум» (Боярка).
Кращим ліберо турніру ради Олександру Борецькому.
(спеціальний гравець, який
Радіслав Кокодзей

СРІБНА НАГОРОДА В «ДЕПУТАТСЬКОМУ» ФУТБОЛІ

Роман Мацапура. – Але в Боярці
вже підросли сильні дзюдоїсти,
які здатні відстоювати спортивну честь нашого міста на змаганнях районного та обласного рівнів. Стараннями виконавчого
комітету Боярської міської ради
в Боярці поступово створюється сильна матеріально-технічна
база, яка вже зараз дозволяє запрошувати до нас представників
клубів та секцій боротьби дзюдо
з інших міст України. І цією нагодою нам обов’язково потрібно
скористатися».
Радіслав Кокодзей

У результаті зіграних ігор
команда депутатського складу
Боярської міської ради зайняла
почесне друге місце! Це призове срібло стало ще одним здобутком до скарбнички міського
голови Олександра Зарубіна та
футбольної команди боярського депутатського корпусу.
Своєю радістю з приводу словити величезну подяку найвиступу боярської команди більш результативним гравцям
поділилася найкращий вболі- нашої збірної в цьому чемпіовальник турніру Зоя Виборна: наті, який вже став історією. Це
«Офіційно заявляю, що коман- зразковий воротар Олександр
да депутатів Боярської міської Борецький, який багато разів
ради з футболу – найкраща! Ми «брав» такі м’ячі, які, здавалося,
могли вибороти перше місце, були явно гольовими; нападник
але за п’ять хвилин до закінчен- Володимир Сафонов, який заня гри хлопці почали втрачати бивав голи у ворота противнисили. Причина – відсутність ка, немов груші в торбу вкидав;
замін та хоча б кількох хвилин Валентин Васькевич, який хоча
на перепочинок. Сьогоднішня й не зміг реалізуватися вповні,
гра показала професіоналізм але кілька разів яскраво пронашої команди, яка серйозно демонстрував силу свого удару;
заявила про себе на районному Андрій Назаренко, завдяки вирівні. Тому закликаю всіх на- тривалості якого, спритності та
ших депутатів-чоловіків поча- зросту легко було обіграти сути систематично тренуватися противників.
До речі, саме з Андрієм
задля подальших перемог нашої
депутатсько-футбольної пов’язана курйозна ситуація
команди! А поки що хочу ви- матчу. Петропавлівські вболі-

вальники були настільки ображені майстерною грою Андрія
проти своєї команди, що навіть
зажадали перевірити його депутатський мандат, запідозривши
в Андрієві запрошеного і щедро
проплаченого
професійного
футболіста-легіонера! А ще –
Олександр Петров, Ігор Рибінник і Тарас Добрівський, які
завдяки своєму досвідові професійно згуртували, налаштували
і привели команду до перемоги.
Вважаю, що проявлена майстерність нашої футбольної команди
змусила багато про що задуматися іншим восьми командам,
які взяли участь у змаганнях».
За рішенням команди завойований кубок зайняв почесне місце в робочому кабінеті міського
голови Олександра Зарубіна.
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БАЛЬНИКИ ПОБОРОЛИСЬ ЗА КУБОК МЕРА
наставав час фіналу, де боротьба за призові місця ставала більш відчутною.
Особливо присутніх тішила велика кількість найменших учасників Кубку.
Але коли дійшов час виступати найстаршим, то любителям спортивного бального
танцю важко було зосередитися на якійсь одній парі.
Варто наголосити, що
організатори подбали про
прекрасні умови як для
учасників змагань, так і для
глядачів: постелено спеціальний ламінат, задрапіровано стіни тканиною,
встановлено
професійне
освітлення.

Від імені міського голови
Олександра Зарубіна подяки тренерам і суддям турніру вручила
депутат Боярської міської ради
Любов Лавріненко. «Я хочу висловити велику вдячність батькам за те, що долучають дітей до
такого прекрасного виду спорту.
Разом зі своїми тренерами діти
вчаться рухатись, розвиватись,
перемагати. Я вперше стала свідком таких змагань. Неймовірні
враження, коли бачиш зблизька
пари, які танцюють віденський
вальс чи запальний джайв. Дякую організаторам, зокрема
Костянтину Євлашевському, за
проведення таких масштабних
змагань у Боярці», – наголосила
Любов Степанівна.

Свято краси і грації, організоване Боярською міською радою. Саме
так можна назвати класифікаційні
змагання зі спортивних бальних танців «Кубок мера». Такі змагання проводяться у нашому місті вперше.

У Боярці функціонує
кілька
клубів
бального
спортивного танцю. Участь
у Кубку взяли господарі –
клуб «Асгард», а також представники ще одного боярського клубу – «Ритми».
У Боярській гімназії 10 грудБальники приїхали із Біня змагалися і найменші баль- лої Церкви, Броварів, Ваники, і вже досвідчені, переві- силькова, Вишневого та
рені багатьма конкурсами, які Києва, щоб позмагатися за
мають не один десяток перемог. Кубок мера Боярки.
Загалом участь у конкурсі
Правда, Кубків було багавзяло 430 танцюристів з 15 то, адже спортсмени вистуклубів, які було розділено на пали у 8 вікових категоріях.
30 танцювальних категорій.
Після відбіркових турів

оголошення
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Втрачений військовий квиток № 009021,
виданий Мірошніченку Богдану Валентиновичу Києво-Святошинським райвійськкоматом, вважати недійсним.
Втрачений додаток, виданий Уманським національним університетом садівництва до диплома ЕР №38440756 від
15.06.2010 року на ім’я Пасменко Алли
Володимирівни, вважати недійсним.
Втрачений Державний акт на право власності на земельну ділянку, відведену на території Віта-Поштової сільської ради, кадастровий номер 3222481200:04:003:0016,
виданий Пелипенко Ліні Володимирівні
Києво-Святошинським районним відділом земельних ресурсів 16.07.2008 року,
вважати недійсним.

Адреса редакції: Київська обл., м. Боярка,
вул. Білогородська, 13, кабінет № 13.
Телефон редакції: 47-079.
e-mail: boyarka-inform@ukr.net

Товариство з обмеженою
«ЖКП
Втрачений Державний акт на право відповідальністю
власності на земельну ділянку, від- «Дніпрожитлосервіс»
поведену на території Віта-Поштової відомляє споживачів поссільської ради, кадастровий номер луг з утримання будинку та
3222481200:03:010:0416, виданий Пелипенко Ліні Володимирівні, вважати прибудинкової території за
адресою: м. Боярка, вул. Бінедійсним.
логородська 51, корп. 5 про
Втрачений Державний акт на право влас- коригування тарифу в наності на землю, виданий Лисаковськоступних розмірах:
му Мар’яну Тимофійовичу на підставі
• для житлових прирішення виконкому Боярської міської
міщень
- 4, 95 грн. за 1 м2
ради народних депутатів від 21 червня
1994 року № 239/34 про передачу у при- загальної площі квартири,
ватну власність земельної ділянки пло- в т.ч. прибуток та єдиний
щею 0,0655 га, розташованої на території податок;
Боярської міської ради для ведення са• для нежитлових придівництва, зареєстрований у Книзі запиміщень
- 3,60 грн. за 1 м2 засів державних актів на право приватної
в т.ч. прибуток
гальної
площі
власності на землю за №448 від 20 лютого
та
єдиний
податок.
1996 року, вважати недійсним.
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