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У НОВИЙ РІК – 
З НОВОЮ КОМАНДОЮ

– Майже два місяці минуло з 
моменту Вашої перемоги на ви-
борах. Про які найголовніші до-
сягнення вже можна говорити?

– За перший місяць роботи 
найголовніше, що зроблено, – це 
сформовано нову команду: за-
тверджено на посадах заступ-
ників міського голови, обрано 
секретаря ради, сформовано де-
путатські комісії та новий склад 
виконавчого комітету. Тобто міс-
то має сформовану структуру вла-
ди. У результаті Боярка однією з 
перших серед з українських міст 
ухвалила бюджет на 2016 рік.

Також відбулись важливі кад-
рові призначення. Призначено 
керівників комунальних під-
приємств: в. о. начальника КП 
«Боярське ГВУЖКГ» – Віктора 
Камінського та в. о. директора 
КП «Боярка-Водоканал» – Оле-
га Огійчука.

Нині у нас період прити-
рання, домовленостей, по-
шуку точок дотику з депу-
татським складом, апаратом 
виконкому, громадою. Поки 
що досить важко долати ту не-
довіру, яка залишилася у спа-
док від попередників. Але ми 
йдемо вперед, і у нас усе вийде.

– Наскільки глибоко зміни 
торкнуться роботи кому-
нальних підприємств? Адже 
від їх якісної роботи зале-
жить рівень життя боярчан.

– Найближчим часом необ-
хідно провести швидку реор-
ганізацію КП «БГВУЖКГ». 
Вирішено виділити в окремий 
підрозділ напрямок роботи з 
благоустрою. Цей підрозділ 
займатиметься озелененням 
території, вивезенням та пере-
робкою сміття, кронуванням 
дерев, ямковим ремонтом, ви-
сипкою доріг. Є прагнення 
вивести роботу комунальних 
підприємств на комерційний 
рівень надання послуг жителям 
не лише Боярки, а й сусідніх сіл. 
А також досягнення конкурен-

МІСТО ЧЕКАЮТЬ 
ГЛИБОКІ ПОЗИТИВНІ 
ПЕРЕТВОРЕННЯ

Минулий 2015 рік для Боярки, як і для всієї 
України був, непростим. І багато в чому визна-
чальним. Після виборів з’явились нові обличчя 
влади, нові вектори розвитку, нові плани та надії. 

Про перші кроки, висновки та майбутні намі-
ри – у розмові «Боярка-інформ» з міським голо-
вою Олександром Зарубіним.

тоспроможного рівня наших 
КП, щоб вони могли заробляти 
кошти і конкурувати з відповід-
ними бізнесовими структурами.

– На чому маєте намір ак-
центувати особливу увагу в но-
вому 2016 році?

– Маю не дуже добру новину 
для жителів міста. Найближчим 
часом нам доведеться потерпа-
ти від темряви на нічних вули-
цях. Після нового року почне 
відбуватися демонтаж вулично-
го освітлення, що в першу чергу 
торкнеться старої частини міста. 

Річ у тому, що перед вибора-
ми було виділено 1600 тис. грн. 
на проведення реконструкції 
вуличного освітлення. Цю ре-
конструкцію розпочато без по-
передньої підготовки, вивчення 
ситуації та виготовлення проек-
тної документації. Місто засяяло, 
але маємо проблему: виявилось, 
що лічильники та електроме-
режі не розраховані на подібне 
підвищення напруги. Нині бук-
вально плавляться лічильники, 
запобіжники, дроти. Три з 28 лі-
чильників вуличного освітлення 
перегоріли. Усі їх буде замінено.

ПРОЛИТИ СВІТЛО НА 
ЗАСТАРІЛУ ТЕМРЯВУ

— З огляду на проблеми, які 
сталися з вуличним освітлен-
ням, нам вдалося загальмувати 
виконання програми рекон-
струкції вуличного освітлення. 
Згідно з нею, було передбачено 
придбання натрієвих ліхтарів. 
Ми знайшли більш вигідний 
для міста варіант. Підрядник 
на початку січня демонтує вже 
встановлені натрієві ліхтарі 
вуличного освітлення. На-
томість буде придбано більш 
енергоефективні та дешевші 
LED ліхтарі з гарантією на 
п’ять років. У результаті ми 
отримаємо економію електро-
енергії та відсутність витрат на 
обслуговування. 
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Проблема вивезення круп-
но-габаритного сміття для Бояр-
ки впродовж тривалого часу не 
втрачає своєї актуальності. Саме 
з цією проблемою зіткнулось но-
вопризначене керівництво КП 
«Боярське ГВУЖКГ».

Як повідомив заступник 
комунального підприємства з 
питань благоустрою Геннадій 
Рашковський, у проблеми ви-
везення крупно-габаритного 
сміття є кілька причин. «Голов-
ною впевнено можна назвати 
несанкціоноване скидання 
такого сміття. Адже його ви-
везення має бути оплачене за 
чийсь рахунок. Якщо жителям 
потрібно позбутися крупно га-
баритного сміття, вони мають 
замовити цю послугу. Жителі 
міста викидають таке сміття 
потайки, а оплачувати його ви-
везення доводиться  КП «Бо-
ярське ГВУЖКГ», – говорить 
Геннадій Олександрович.

Як би там не було, комуналь-
ники мусять виконувати свою 

роботу. Тож сміття вивозилось з 
міста, щоправда, воно не потрап-
ляло на полігон ТПВ, оскільки 
там крупно-габаритне сміття 
такого типу не приймають. 

За словами Геннадія Раш-
ковського, восени 2015 року 
таке сміття на полігон не ви-
возили, а за усним дорученням 
попереднього керівництва КП 
«БГВУЖКГ» його скидали на 

території підприємства «Деко-
ративні культури» та поблизу 
очисних споруд.

«З настанням морозів зробити 
щось з цими завалами сміття ми, 
на жаль, не можемо. Доведеться 
чекати весни. Сміття потрібно 
буде сортувати на місці, а потім 
вирішувати, що з ним робити», – 
повідомив Геннадій Рашковський.

ХОЧЕШ ВИКИНУТИ ДИВАН – ЗАМОВЛЯЙ МАШИНУ

Впродовж тижня робітни-
ками дільниць, по обслугову-
ванню та утриманню будинків, 
частково замінено трубу опа-
лення в підвалах за адресами: 
вул. Білогородська, 25, вул. Лі-
нійна, 28, вул. Білогородська, 
21 та вул. Молодіжна, 69.

По вул. Незалежності,10 
частково замінено стояк холод-
ної води в підвали, а в квартирі 
№ 17 закільцьовано стояк опа-
лення. Частково відремонтова-
но стояк каналізації за адресою: 
вул. Білогородська, 43, кв. 67. 

КП «БГВУЖКГ» ПОВІДОМЛЯЄ:
Ліфтовою службою закін-

чено ремонт ліфта по вул. Го-
голя, 78: після заміни стулок 
дверей кабіни і ремонтних 
робіт, ліфт запущено в роботу. 
Також здійснено обслугову-
вання ліфтів за адресами: вул. 
Білогородська, 51, корп. 5, вул. 
Ворошилова, 26, під’їзди 1 та 
4. У 4 під’їзді виявлено розбиту 
лампу в кабіні та пошкодже-
ний плафон. Замінено повер-
ховий перемикач на 5 поверсі 
за адресою: вул. Лінійна, 28.

Дільницею благоустрою КП 
«БГВУЖКГ», за допомогою 
підрядної організації, розпоча-
то кронування дерев. 24 грудня 
комунальники кронували дере-
ва на вул. Маяковського. Також 
за допомогою працівників ін-
шої підрядної організації вико-
нано роботи з гідродинамічного 
очищення ділянок зливової ка-
налізації по вул. Магістральній, 
по вул. Білогородській до 40 
років Жовтня. Усіх двірників 
забезпечено піщано-соляною 
сумішшю. 

Керівництво Києво-Свя-
тошинського відділу поліції 
звертається до всіх небайдужих 
громадян з проханням: у разі 
наявності інформації про фак-

ПОЛІЦІЯ ЗАПРОШУЄ ДО СПІВПРАЦІ

Відразу після завершення 
сесії, «Боярка-інформ» попро-
сила депутата Боярської міської 
ради, голову комісії з питань 
бюджету Віктора Панюту про-
коментувати щойно ухвалені 
рішення. 

«Я повністю розділяю стур-
бованість і навіть обурення 
присутніх на сесії боярчан. Але 
повірте, що окремі рішення 
депутати ради вимушені були 
приймати з об’єктивних при-
чин. До таких рішень відно-
ситься і щойно прийнятий бюд-
жет міста на 2016 рік. 

Цей бюджет було сформо-
вано на старій податковій базі 
попереднього року. У ньому не 
були враховані ті законодавчі 
зміни, які вже готуються у Вер-
ховній Раді. 

Ми навіть не знаємо, яки-
ми будуть наші «стосунки» з 
районним бюджетом, в якому 
розмірі і на які проекти будуть 
надані субвенції, і чи будуть 
вони взагалі. 

Але не лише встановлені 
строки Бюджетного Кодексу, 
а також і безапеляційні вимо-
ги з району змусили прийняти 
цей бюджет. Він фактично має 
рамковий характер. І передба-
чає тільки основні напрями як 
утворення його доходної части-
ни, так і його використання. 

Ясно, що напередодні при-
йняття бюджету мав ухвалюва-
тися план соціально-економіч-
ного розвитку міста. Він вже 
розробляється, зокрема за актив-
ної участі громадськості міста. 

Заплановано, що винесення 
плану на широке обговорення і 
його затвердження відбудеться не 
пізніше лютого наступного року. 

Я запрошую долучитись 
до розробки цього плану всіх 
небайдужих жителів міста та 
представників громадських ор-
ганізацій. 

Наша фракція партії «Блоку 
Петра Порошенка «Солідар-
ність», я особисто та комісія, 
яку я очолюю, обіцяємо бо-
ярчанам, що всі пропозиції до 
цього плану будуть враховані. І 
відразу після цього всі можливі 
і навіть кардинальні зміни буде 
внесено до бюджету з урахуван-
ням програм та завдань, що бу-
дуть прийняті стосовно нашого 
міста районною радою. 

При розгляді проекту що-
йно прийнятого бюджету наша 
комісія скоригувала окремі 
його положення і норми, що 
носять принциповий характер. 
А головне, які будуть діяти вже 
з 1 січня 2016 року. Так, за про-
позицією комісії було на 35 % 
зменшено видатки на заробітну 
плату апарату ради та міськви-
конкому. Суми витрат на опла-
ту праці, зокрема, і керівного 
складу ради та виконкому зали-
шено на рівні цього року. 

Проголосоване депутатами 
підвищення чисельності апа-

рату ради і виконкому в жодно-
му разі не тягне за собою під-
вищення фонду оплати праці. 
Нові працівники будуть отри-
мувати платню виключно за 
рахунок зменшення заробітних 
плат та інших виплат вже пра-
цюючих працівників виконко-
му та апарату ради. 

До речі, введення нових по-
сад передбачається якраз під 
виконання плану соціально-
економічного розвитку і тих 
нових проектів та завдань, що 
постануть перед містом. 

Ми також прекрасно розу-
міємо, що вже теперішньому 
складу апарату не завадило б 
навести лад в роботі, на що ми 
звернули увагу керівництва і 
знайшли розуміння. 

Депутати на цій сесії взяли 
до відома звіт про виконання 
міського бюджету за 3 кварталу 
2015 року, маючи на увазі циф-
ри виключно бухгалтерського 
обліку. Більшість депутатів, і я 
серед них, вважаємо за необ-
хідне обов’язково повернутись 
до аналізу (аудиту) використа-
них коштів не тільки у цьому 
кварталі, а як мінімум за остан-
ні 5 років керівництва поперед-
ньої влади. 

До речі, міський голо-
ва Олександр Зарубін згоден 
з проведенням такого аудиту. 
Сьогодні вже підготовлено та 
направлено на розгляд компе-
тентних органів матеріали щодо 
900 тис. грн., які, на нашу дум-
ку, мають бути повернені як не-
законно витрачені. 

Призупинено оплату ви-
конавцям підрядних робіт з 
вуличного освітлення на суму 
1 600 тис. грн. через виявлення 
випадків завищення вартості в 
актах виконаних робіт. 

Ми підтримуємо також про-
ведення разом з громадськістю 
перевірок щодо законності та 
ефективності укладених по-
передньою владою договорів 
на оренду земельних ділянок, 
цілісних майнових комплексів 
комунального майна, цін, тари-
фів тощо. 

Про хід цієї роботи ми бу-
демо регулярно інформувати 
боярчан. 

На завершення хочу наго-
лосити, що нова влада працює 
лише два місяці, а виконком 
щойно сформовано. Давайте 
спільно наводити лад у своєму 
місті, але робити це потрібно 
без зайвого популізму і необ-
ґрунтованих звинувачень, а го-
ловне-професійно. 

Користуючись нагодою, 
хочу привітати всіх боярчан 
з Новим роком, побажати 
здоров’я, сімейного затишку та 
віри у краще майбутнє нашої 
країни та міста. Будемо спільно 
працювати над нашими про-
блемами. І я впевнений, що 
зміни на краще будуть. 

22 грудня відбулась 3 сесія Боярської міської ради. Серед питань 
порядку денного – розгляд бюджету на 2016 рік. Це питання поперед-
ньо обговорили на всіх комісіях міської ради. 

Більшістю голосів, за винятком фракцій «Об’єднання «Самопоміч» 
та «Наш край», депутати підтримали рішення і відтак місто зустріне 
Новий рік з головним фінансовим документом.

У НОВИЙ РІК – З БЮДЖЕТОМ

18 грудня підписано наказ вій-
ськового комісара Києво-Святошин-
ського районного  військового комі-
саріату Київської області № 230 «Про 
приписку громадян 1999 р. н. до при-
зивної дільниці».

Відповідно до вимог ст. 14 За-
кону України «Про військовий 
обов’язок і військову службу» на 
підставі розпорядження голови 
Києво-Святошинської районної 
державної адміністрації від 17 груд-
ня 2015 року № 762 районний вій-
ськовий комісар наказав провести 
приписку до призивної дільниці 
Києво-Святошинського району 
Київської області громадян 1999 
року народження з 11 січня до 31 
березня 2016 року.

Всім юнакам, які народилися з 1 
січня до 31 грудня 1999 р. включно, 
а також громадяни старших років 
народження, які не пройшли при-

писку раніше і постійно або тим-
часово проживають на території 
Києво-Святошинського району, 
зобов’язані прибути на приписку за 
адресою: Київ-115, вул. Котельни-
кова, 25-а, Києво-Святошинський 
райвійськкомат, відділення комп-
лектування.

Громадяни, які не отримали 
особистих повісток, зобов’язані 
прибути за вказаною адресою 1 бе-
резня 2016 р., маючи при собі доку-
менти, які засвідчують особу.

Керівникам підприємств, уста-
нов, організацій та навчальних зак-
ладів, незалежно від форм, власнос-
ті зобов’язані забезпечити своєчасну 
явку до Києво- Святошинського ра-
йонного військового комісаріату 
громадян, які підлягають приписці 
до призивної дільниці в січні-берез-
ні 2016 року.

ОГОЛОШЕНО ПРИПИСНУ КАМПАНІЮ 

Чергова зустріч, присвячена 
темі об’єднання територіальних 
громад, відбулась 17 грудня у при-
міщенні ДП «Укрцентркадриліс». 

Йшлося про перспективи 
об’єднання Боярки з сусідні-
ми селами. До участі було за-
прошено широке коло гостей. 
Зокрема, депутати Київської 
обласної ради Володимир Май-
боженко, Володимир Удови-
ченко та Володимир Боднар на 
чолі з головою облради Ганною 
Стариковою; заступник голови 
Києво-Святошинської район-
ної ради Владислав Данченко, а 
також депутати Боярської місь-
кої ради на чолі з міським голо-
вою Олександром Зарубіним, 
перший заступник міського 
голови Валерій Шульга, заступ-
ники міського голови Дмитро 
Гусятинський і Тетяна Кочкова.

Відкрив зустріч господар – 
директор «Укрценткадриліс», 
депутат Боярської міської ради 
Сергій Ірклієнко. Він розповів 
про специфіку роботи та успіхи 
закладу.

Міський голова Олександр 
Зарубін висловив своє бачення 
майбутнього об’єднання терито-
ріальних громад та переваги для 
усіх можливих його учасників.

РОБОЧА НАРАДА ЩОДО ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАД
Про створення спроможних 

громад говорив керівник Офісу 
реформ у Київській області Во-
лодимир Удовиченко.

Науковці Микола Мосунов 
і Олександр Наваренко зосе-
редили увагу присутніх на ре-
зультатах своєї попередньої на-
уково-проектної діяльності як 
одного з вагомих чинників для 
залучення інвесторів.

Далі виступили представни-
ки сільських рад, прилеглих до 
Боярки: Тарасівської, Забірської 
та Малютянської. Про загальну 
підтримку ідеї об’єднання Ма-
лютянки з Бояркою повідомив 
Малютянський сільський голо-
ва Микола Юхименко. 

За результатами зустрічі 
можна констатувати факт пев-
ної неготовності сільських гро-
мад – сусідів Боярки, за винят-
ком Малютянки, до прийняття 
такого визначального рішення 
та прагнення відсидітись, доки 
хтось інший рухатиме реформи.

17 грудня Боярку відвідали 
голова Київської обласної ради 
Ганна Старикова та заступник 
голови облради Володимир         
Майбоженко.

ДО БОЯРКИ ЗАВІТАЛА ГОЛОВА ОБЛРАДИ
Міський голова Олександр 

Зарубін зустрів гостей у примі-
щенні міської ради. Під час зна-
йомства міський голова окрес-
лив проблематику міста та ряд 
питань, над якими він має намір 
працювати спільно з депутат-

ським корпусом та громадою. 
Йшлося про завершення ро-

боти над розробленням генераль-
ного плану та його затвердження 
вже у 2016 році. А також про пер-
спективи створення об’єднаної 
територіальної громади.

ти незаконного обігу нарко-
тиків, незаконного зберігання 
зброї, про випадки насильства 
в сім’ї та інші неправомірні дії, 
що порушують права і свобо-

ди громадян, телефонувати 
за номерами: (04598) 40-202,           
(044) 406-07-83, пишіть на 
електронну пошту: 
kievosvyat.info@gmail.com. 
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За умови, що роботи викону-
ватиме наше КП «БГВУЖКГ»,  
за ці 1600 тис. грн., ми зможемо 
замість 450 натрієвих світиль-
ників встановити близько 800 
LED ліхтарів. Першу партію 
світильників буде придбано 
найближчим часом. Вже на по-
чатку нового року роботи роз-
почнуться з вулиці Шевченка.

– Що будете робити зі «спад-
щиною» попередньої влади?

– Наприкінці минулої ка-
денції попередньої влади у КП 
«БГВУЖКГ» відбулась фінан-
сова перевірка. За її резуль-
татами було складено акт про 
фінансові порушення на суму 
понад 1 млн. грн. Підприєм-
ством було розпочато процеду-
ру оскарження результатів цієї 
перевірки. Міською владою 
вирішено не лише зупинити 
цей процес, а ще й подати до 
суду на всі компанії, які нада-
вали послуги на замовлення 
КП «БГВУЖКГ»: ремонт дахів, 
Банно-оздоровчого комплексу, 
посадка кленів тощо. Компа-
нії-підрядники мають компен-
сувати витрати з міського бю-
джету, оскільки вони, по суті, 
не виконали свої зобов’язання 
в повному обсязі. Тому ми вва-
жаємо, що ці кошти вкрадено з 
міського бюджету. Ми будемо 
«битися» до останнього, щоб 
повернути місту все, що мож-
ливо, до останньої копійки.

Не тішу себе надією, що 
вдасться повернути всі кошти, 
оскільки серед підрядників 
було чимало компаній-метели-
ків, але цим кроком ми чітко 
виявимо нашу позицію щодо 
того, як має бути надалі.

– Людей хвилює неякісна і 
часто безтолкова робота кому-
нальників. Чи зміниться щось 
у підходах до витрачання бюд-
жетних коштів?

– Так. І знову у мене непри-
ємна новина. Дороги в 2016 
році ми ремонтувати не будемо.

– Тобто, як!?
– Капітальний ремонт доріг 

не передбачається. Тільки ям-
ковий ремонт.

Наявні кошти буде спря-
мовано на заміну комунікацій. 
Зокрема, йдеться про заміну 
азбестоцементних труб водопос-
тачання на пластикові. Ці роботи 
нещодавно було розпочато з вул.             
Б. Хмельницького. За основу 
взято вже виготовлений проект 
2010 року реконструкції 4 км з        
8 км існуючих мереж водопоста-
чання, де досі експлуатуються аз-
бестоцементні труби. Першочер-
гово проведемо ремонт життєво 
необхідних систем комунікацій. 
Реконструкцією доріг почнемо 
займатися не раніше 2017 року. 

– Може, вже досить неприємних 
новин? Щось хороше очікується?

– Маємо намір розв’язати 
проблему з вивезенням круп-
но-габаритного сміття. У місті 
немає проблеми з вивезенням 
сміття з контейнерів. Але, на 
мою думку, місту слід відмови-
тись від ідеї збору крупно-га-
баритного сміття біля контей-
нерних майданчиків. Позиція 
міської влади – взагалі при-
брати ділянки для збору круп-
но-габаритного сміття. Я вва-
жаю, що комунальні служби 
пішли на поводу у мешканців 
і замість того, щоб «виховува-
ти» жителів у цьому напрямку, 
створили умови для скидання 
великого сміття, а собі – великі 
проблеми.

Вивезення крупно-габа-
ритного сміття завжди було і є 
платною послугою. Нині ж усе 
будівельне сміття, старі меблі, 
дошки з багатоквартирних бу-
динків та приватного сектора 
потрапляють на контейнерні 
майданчики. Очищенням усіх 
місць скидання крупно-га-
баритного сміття займається 
єдиний трактор, який має ко-
мунальне підприємство. Нині 
цю спецтехніку активно вико-
ристовує водоканал під час лік-
відації поривів водопровідної 
мережі. Фізично не вистачає 
техніки. Тому звертаюсь до го-
родян з проханням залишати 
сміття лише у контейнерах. А 
для вивезення крупно-габарит-
ного – замовляти спецтехніку. 

– Вже відомо про кадрові змі-
ни в КП «Боярка-Водоканал». Чи 
зміниться ще щось?

– Цього підприємства тор-
кнуться глобальні зміни. У 
першу чергу, в позиціонуванні 
самого підприємства як рин-
кового. Воно має надавати, 
окрім комунальних, ще й ряд 
комерційних послуг. Зокрема, 
вивезення нечистот. Я вже дав 
доручення новому керівнику 
Олегу Огійчуку вивчити ситу-
ацію щодо лізингу асенізатор-
них машин. Це має бути така 
кількість машин, щоб задо-
вольнити потреби усього міс-
та. Окрім практичної користі 
жителям, які отримають якіс-
ні послуги за помірні ціни, це 
дозволить поповнити бюджет 
та комерціалізувати діяльність 
комунального підприємства. 

За попередніми розрахунка-
ми, такий крок принесе близько 
5 млн. грн. оборотних коштів, 
які покриватимуть лізингові 
зобов’язання, обслуговування 
техніки та ще й приноситимуть 
прибутки. Якщо ми хочемо, 
щоб місто розвивалося, а КП 
«Боярка-Водоканал» було нада-
вачем якісних послуг, — треба 
проводити кардинальні зміни.

За цей період я вже зупи-
нив надання «благодійної до-
помоги» сусідній Тарасівці. 
Йдеться про підключення до 
міської каналізаційної сис-
теми багатоповерхових но-
вобудов у селі Тарасівка. За 
цей широкий жест Боярка 
не отримала жодної копійки. 
Як міський голова я провів 
зустрічі з усіма забудовни-
ками. У результаті досягнуто 
домовленостей щодо оплати 
вже отриманих послуг. При 
подальшому отриманні забу-
довниками технічних умов, ми 
плануємо залучити не менше 
4 млн. грн. на реконструкцію 
наших каналізаційних мереж. 
А саме: КНС № 2, № 5, № 6. Є 
плани щодо добудови ще однієї 
лінії довжиною близько 3 км в 
новій Боярці. Для подальшої 
співпраці із забудовниками 
буде підписано меморандум, 
яким поставимо їх усіх у рівні 
умови. 

Щодо «ІА «Боярка-інформ», 
то плануємо за допомогою 
міської влади збільшити пере-
лік надання комерційних пос-
луг і в цьому комунальному 
підприємстві. Зокрема, в сфері 
зовнішньої реклами. Потрібно 
буде провести повну інвентари-
зацію: хто, куди і за що платить. 
Моя позиція достатньо прозора 
і переконлива: треба все дово-
дити до ладу, і щоб усі власники 
ОЗР платили належні кошти.

НОВЕ ЖИТТЯ 
СТАРИХ ПРОГРАМ

– Які позитивні зміни ще че-
кають на боярчан та Боярку?

– Вперше за історію міста 
нами було подано до Фон-
ду регіонального розвитку 
проект на реконструкцію 
вул. Шевченка вартістю                       
43 млн. грн. Крім цього по-
дано ще проекти утеплення 
трьох ДНЗ.

У бюджеті 2016 передбачено 
2,5 млн. грн. на виготовлення 

проектів. Розраховувати вик-
лючно на кошти місцевого бюд-
жету – означає зупинку розвит-
ку міста. Необхідні інвестиції, а 
щоб їх залучити, потрібні про-
екти. Ми свідомо заклали таку 
значну суму на розробку серйоз-
них проектів, які вкрай необхідні 
місту. Далі ми з ними підемо до 
Фонду регіонального розвитку, 
до європейських партнерів, до 
бюджетів різних рівнів.

– Що конкретно мається на увазі?
– Серед першочергових про-

ектів: будівництво спортивного 
комплексу з басейнами в парку 
ім. Шевченка. Хочемо зроби-
ти, щоб цей комплекс належав 
максимально до комунальної 
власності.

Наступний масштабний 
проект, як я вже говорив, – це 
вуличне LED освітлення.

Плануємо закупити авто-
вишку, а також трактор для при-
бирання крупно-габаритного 
сміття.

Відбудеться розширення 
раніше затвердженої міської 
програми «Безпечне місто». 
Швидше за все, у новому році 
ГО «Боярська варта» буде роз-
формовано як структуру взага-
лі. Нині ведуться перемовини 
щодо співпраці з підрозділом 
«Миротворець», який базуєть-
ся в Боярці. Фактично за ті 
ж кошти, що витрачалися на 
утримання «Боярської вар-
ти», місто патрулюватимуть 
три повністю укомплектовані 
та оснащені екіпажі. Один – у 
старій, два – в новій Боярці. 
Це будуть патрулі у складі 4 
озброєних бійців з повнова-
женнями працівників поліції. 
Окрім цього, їм буде надано 
повноваження на складання 
актів про порушення благо-
устрою і вони цілодобово охо-
ронятимуть громадський пра-
вопорядок у місті.

Ці патрулі будуть знаходи-
тись під контролем райвідділу 
поліції та міської влади, будуть 
орієнтовані на центральний 
пульт. У планах – побудувати 
на Білгородському кругу Центр 
безпеки міста. Це буде двопо-
верхове приміщення зі скляним 
другим поверхом, куди надхо-
дитимуть дані з усіх відеокамер 
спостереження, встановлених у 
місті.

Фінансування програми 
«Турбота» залишиться на тому 
ж рівні, але без популізму, тобто 
без дофінансування перед ви-
борами. Потрібно допомагати 
людям, які потрапили у скрутні 
умови, але при цьому не проїда-
ти бюджет.

За програмою розвитку 
спорту передбачено надання 
підтримки нашій міській спорт-
школі, зокрема, футбольним 
командам, також у планах по-
будувати ще одне міні-поле зі 
штучним покриттям.

– Чи є у планах міської вла-
ди продовження роботи щодо 
об’єднання територіальних 
громад?

– Нещодавно відбулась         
зустріч, до якої долучились го-
лова Київської облради Ганна 
Старикова, керівник обласного 
Офісу реформ Володимир Удо-
виченко та представники су-
сідніх населених пунктів. Вже 
отримано попередню згоду на 
об’єднання Боярки з громадою 
села Малютянка. 

Ми вже можемо говорити 
про початок об’єднавчого про-
цесу. Тому прошу підтримки у 
боярчан, адже в підсумку місто 
отримає ширші повноваження 
та суттєве збільшення бюджету. 
Приміром, нині Фонд регіо-
нального розвитку надає пере-
вагу фінансуванню проектів, 
поданих об’єднаними територі-
альними громадами. 

Нові обрії відкриються для 
Боярки від реалізації ідеї ство-
рення кластеру регіонального 
розвитку Київщини. Нещо-
давно відбулась моя зустріч 
з польськими партнерами. 
Вже на початку січня в Поль-
щі заплановано підписання 
меморандуму про співпрацю. 
Навесні у Польщі відбудеться 
ІІ світовий конгрес класте-
рів, де відбудеться офіційне 
підписання документів про 
співпрацю. Саме польські 
партнери виступатимуть га-
рантами, арбітрами правиль-
ного використання ґрантових 
коштів. Окрім передбачених 
проектів з енергозбереження 
та енергоефективності маємо 
у рамках кластерної співпраці 
втілити ряд екологічних про-
ектів. Тож на Боярку чекають 
глибокі і, в цілому, позитивні 
перетворення.

МІСТО ЧЕКАЮТЬ ГЛИБОКІ ПОЗИТИВНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ
Початок на стор. 1

1. Зарубін Олександр Олександрович, 
міський голова

середа з 14:00 до 17:00

2. Романченко Ольга Ігорівна, 
секретар ради

вівторок 
середа 

з 14:00 до 17:00
з 9:00 до 13:00

3. Шульга Валерій Володимирович, 
перший заступник міського голови

четвер з 14:00 до 17:00

4. Гусятинський Дмитро Миколайович, 
заступник міського голови

середа з 9:00 до13:00

5. Кочкова Тетяна Петрівна,
заступник міського голови

середа з 09:00 до 13:00

6.Горін Олександр Дмитрович, 
керуючий справами виконавчого комітету

вівторок 
середа 

з 14:00 до 17:00
з 9:00 до 13:00

ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН
Згідно з розпорядженням міського голови Олександра Зарубіна
 № 02-14/203 від 21.12.2015 р., затверджено графік прийому 
громадян у виконкомі міської ради (вул. Білогородська, 13):
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Про  внесення змін до складу органу 
приватизації житлового фонду 

У зв’язку  із змінами у складі вико-
навчого комітету Боярської міської ради, 
керуючись  ст.29 Закону України „Про 
місцеве самоврядування  в Україні ”, 
пунктом 1 статті 8 закону України „Про 
приватизацію державного житлового  
фонду”, -

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Внести зміни до складу  органу  

приватизації  державного житлово-
го фонду та затвердити його у такому  
складі:
Шульга Валерій Володимирович - 

голова органу приватизації, 
перший заступник  міського голови.

Гусятинський Дмитро Миколайович - 
заступник голови органу приватизації, 
заступник міського голови.

Деркач Роман Васильович -  
секретар органу приватизації, - 
директор ТОВ „Інком-Бізнес-Центр”.

Члени  органу приватизації :
Шелковський Леонід
 Аркадійович – 
інженер КП «БГВУЖКГ».
Безверха Лілія Миколаївна  - 
в.о. завідувача юридичного відділу ви-

конавчого комітету Боярської міської ради.
2. Органу приватизації в своїй роботі  

керуватися  вимогами:
• Закону України „Про приватизацію 

державного житлового фонду”;
• Закону  України „Про забезпечен-

ня реалізації житлових прав мешканців 
гуртожитків”;

• постановою Кабінету Міністрів 
України  від 8 жовтня 1992 р. № 572 „Про 
механізм впровадження Закону України 
«Про приватизацію державного житло-
вого фонду»;

• положенням   про порядок передачі 
квартир  (будинків), жилих приміщень 
у  гуртожитках у власність громадян, за-
твердженого  наказом Міністерства з 
питань житлово-комунального господар-
ства України  від 16.12.2009 року  № 396, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 29 січня 2010 р. за № 109/17404;

• іншими законними та підзаконни-
ми актами, які  регулюють  спеціальний 
порядок безкоштовної передачі  держав-
ного житла у власність наймачів квартир.

3. Органу приватизації проводи-
ти свою роботу, взаємодіючи з КП 
«БГВУЖКГ», яке забезпечує оформлен-
ня заяви на приватизацію державного 
житла та довідки за формою № 4.

4. Керуючись пунктом 4  статті 8 За-
кону України «Про приватизацію дер-
жавного житлового фонду», абзацем 3 
пункту 1 постанови Кабінету Міністрів 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 11 грудня 2015 року                              № 67/6
м. Боярка

України від 08.10.1992 року № 572  „Про 
механізм впровадження Закону України 

„Про приватизацію державного житло-
вого фонду”; оформлення документів 
по  приватизації державного житлового 
фонду  доручити районному бюро при-
ватизації  ТОВ «Інком-Бізнес-Центр» 
(Ідентифікаційний код 13715189),  яке 
проводить цю роботу, як уповноважена 
організація  в м. Боярка з вересня 1994 
року та розташована за адресою : м. Бо-
ярка, вул.Білогородська, 21, а саме:

• перевірку  правильності оформлен-
ня первинних документів, необхідних 
довідок, які  підтверджують  наявність 
підстав для приватизації державного 
житлового фонду;

• замовлення  технічних паспортів 
на квартири(будинки), кімнати в гур-
тожитках у суб’єкта господарювання,  
який  здійснює  технічну інвентаризацію 
об’єктів нерухомого майна відповідно 
до Інструкції про порядок проведення  
технічної інвентаризації об’єктів не-
рухомого майна, затвердженої наказом  
Державного комітету будівництва, ар-
хітектури та житлової політики України 
від 24.05.2001 №127, зареєстрованої в 
Міністерстві юстиції України 10.07.2001 
за № 582/5773;

• уточнення інвентаризаційних даних 
по квартирах (будинках), кімнатах в гур-
тожитках та при будинкових територіях;

• виконання розрахунків, пов’язаних 
з приватизацію квартир (будинків), кім-
нат в гуртожитках;

• оформлення свідоцтв про право 
власності на житло  на спеціальних блан-
ках, які виготовлюються ДП «Інфор-
маційний центр» Міністерства юстиції 
України;

• реєстрація свідоцтв про право влас-
ності на житло у спеціальній реєстра-
ційній книзі квартир (будинків), жилих  
приміщень  у  гуртожитках,  кімнат у ко-
мунальних  квартирах, що належать гро-
мадянам на праві приватної  (спільної 
сумісної, спільної часткової) власності; 

• оформлення дублікатів свідоцтв  
про право власності на приватизовані 
квартири, кімнати в гуртожитках.

5. Оформлення документів для при-
ватизації державного житлового фонду 
здійснюється за кошти замовників, які 
виявили бажання приватизувати житло. 
Вартість послуг ТОВ „Інком-Бізнес-
Центр” не може перебільшувати однієї 
мінімальної зарплати затвердженої на 
відповідний період.

6.  Рішення виконавчого комітету 
Боярської міської ради № 41/3 від 11 
серпня 2015 року вважати таким, що 
втратило чинність.

7. Контроль за виконанням цього рі-
шення покласти на  першого  заступника 
міського  голови  Шульгу В.В.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                    О.О. ЗАРУБІН

Про затвердження нового складу комі-
тету з конкурсних торгів  

Керуючись Законом України «Про 
здійснення державних закупівель», на-
казом Міністерства економіки України 
від 26.07.2010 р. № 916 із змінами, врахо-
вуючи виробничу необхідність, у звязку 
зі зміною кадрового складу виконавчого 
комітету Боярської міської ради, – 

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Затвердити новий склад комітету з 

конкурсних торгів.
2. Дане рішенння оприлюднити в за-

собах масової інформаціїї.
3. Контроль за виконанням даного 

рішення покласти на першого заступни-
ка міського голови Шульгу В. В.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                      О.О.ЗАРУБІН

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 11 грудня  2015  року                           № 67/10
м. Боярка

СКЛАД 
комітету з конкурсних торгів виконав-

чого комітету Боярської міської ради
Перший заступник міського голови:

Шульга В. В. - 
голова тендерного комітету

Зав. фінанс.-економічного відділу
Балуєва О. М. - 
заст. голови тендерного комітету 

Головний спеціаліст з економічних питань
Петруха О. А - 
секретар тендерного комітету   

Головний спеціаліст з юридичних питань       
Безверха Л. М. - 
член тендерного комітету

Головний бухгалтер
Дідушко О. П. - 
член тендерного комітету

Про затвердження нового складу опі-
кунської ради з питань забезпечення прав 
повнолітніх осіб, які потребують опіки (пік-
лування) та стороннього догляду

Керуючись пп. 4 п. б) ч. 1 ст. 34, ч. 6 
ст. 59 Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні», –

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Затвердити новий склад опікун-

ської ради з питань забезпечення прав 
повнолітніх осіб, які потребують опіки 
(піклування) та стороннього догляду.

2. Контроль за виконанням цього рі-
шення покласти на заступника міського 
голови Т. П. Кочкову.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                   О. О. ЗАРУБІН

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ 

від 11 грудня 2015 року                                   №67/5
м. Боярка

Склад 
опікунської ради з питань забезпе-

чення прав повнолітніх осіб, які потре-
бують опіки (піклування) та стороннього 
догляду при виконавчому комітеті Бояр-
ської міської ради

Зарубін О. О., 
міський голова – 
голова опікунської ради;
Кочкова Т. П., 
заступник міського голови – 
заступник голови опікунської ради;
Цимбалюк Ю. М., 
спеціаліст І категорії у справах дітей – 
секретар опікунської ради;

Члени комісії:
Безверха Л. М. – 
в. о. завідувача юридичного відділу;
Дудар Л. В. – 
фахівець із соціальної роботи;
Майок Л. Ф. – 
завідуюча ДНЗ «Берізка»;
Косовська Г. В – 
завідуюча ДНЗ «Казка»;
Лавріненко Л. С. – 
депутат Боярської міської ради 
(за згодою).

Про затвердження складу комісії з на-
дання матеріальної допомоги

Керуючись ст 34 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» 
та у зв`язку із змінами, що відбулися, – 

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Затвердити комісію виконавчого 

комітету з питань надання матеріальної 
допомоги у новому складі (додається).

2. Контроль за виконанням данного 
розпорядження покласти на заступника 
міського голови Кочкову Т. П.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                   О. О. ЗАРУБІН

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 11 грудня  2015 року                             № 67/2 
м. Боярка

СКЛАД
комісії виконавчого комітету з пи-

тань надання матеріальної допомоги
Заступник міського голови 
Кочкова Т. П. – 

голова комісії
Депутат міської ради 
Косяченко О. Б. – 

заст.голови комісії
Зав. загального відд.
Остролуцька Л. М. – 

секретар комісії
Депутат міської ради
Сафонов В. М. -

член комісії
Гол. спец.. юр. відд.  
Безверха Л. М. - 

член комісії
Голова громадської організації      

«Боярська міська організація ветеранів 
війни, праці та Збройних сил» –

 Хоменко Л. Л. - 
член комісії

Голова громадської організації 
«Учасники АТО К-Святош. р-ну» – 

Голик В. В. – 
член комісії

Про затвердження складу конкурсної 
комісії

Керуючись ст. 10 Закону України «Про 
службу в органах місцевого самоврядуван-
ня» та у зв’язку із змінами, що відбулися, – 

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1.Затвердити конкурсну комісію 

виконавчого комітету у новому складі      
(додається).

2.Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на керуючого справа-
ми Горіна О. Д.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                 О. О. ЗАРУБІН

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 11 грудня 2015 року                             № 67/1
м. Боярка

СКЛАД
конкурсної комісії виконавчого комітету 
Шульга В. В., 
перший заступник міського голови – 

голова комісії
Горін О. Д., 
керуючий справами – 

заст. голови комісії
Євтодієнко А. С., 
спеціаліст 1 категорії по зверненнях –

 секретар комісії
Кочкова Т. П., 
заступник міського голови – 

член комісії
Безверха Л. М., 
в. о. завідувача юридичного відділу – 

член комісії
Остролуцька Л. М., 
завідувач загального відділу – 

член комісії

Про затвердження нового складу комі-
сії по обстеженню аварійних, сухостійних 
та хворих дерев у місті Боярка, які підляга-
ють кронуванню та зрізанню 

Керуючись п. 3 ст. 24, 30 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», –

ВИКОНКОМ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
ВИРІШИВ:

1. Затвердити новий склад комісії 
по обстеженню аварійних, сухостійних 
та хворих дерев у місті Боярка, які під-
лягають кронуванню та зрізанню згідно 
з додатком.

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

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 11 грудня 2015 року                                 № 67/7
м. Боярка

СКЛАД
комісії по обстеженню аварійних, су-

хостійних та хворих дерев у місті Боярка, 
які підлягають кронуванню та зрізанню.
Голова комісії: 

Гусятинський Д. М., 
заступник міського голови;

Секретар комісії:
Мазурець В. В., 
головний спеціаліст з 
житлово-комунальних питань;

Члени комісії:
Рябич О. М., 
депутат Боярської міської ради;
Борецький О. П., 
депутат Боярської міської ради;
Рашковський Г. О., 
заступник начальника 
КП «БГВУЖКГ» з благоустрою;
Арчаков А. М., 
депутат Боярської міської ради;
Юрченко В. В., 
депутат Боярської міської ради. 

Про встановлення тарифів на послуги 
з утримання будинку та прибудинкової те-
риторії ЖБК «Восход» за адресою: м. Бояр-
ка, вул. Білогородська, 45

Розглянувши лист голови правлін-
ня ЖБК «Восход» С. І. Ольшанської               
№ 2547 від 25.11.2015 р. щодо встанов-
лення тарифів на утримання будинку та 
прибудинкової території, керуючись пп. 
2, п. а. і пп. 2, п. б ст. 28 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», 
п. 2 ст. 14 Закону України «Про житло-
во-комунальні послуги», Постановою 
Кабінету Міністрів України № 869 від 
01.06.2011 року «Про забезпечення єди-
ного підходу до формування тарифів на 
житлово-комунальні послуги», врахову-

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 11 грудня 2015 року                                 № 68/1
м. Боярка

Про затвердження міського бюджету 
на 2016 рік

Керуючись пп. 23 п. 1 ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Бюджетним кодексом України, – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:   
1. Визначити на 2016 рік:
доходи міського бюджету у сумі         

37 300,0 тис. грн., в тому числі:
доходи загального фонду бюджету  

37 000,0 тис. грн.,
доходи спеціального фонду бюдже-

ту 300,00 тис. грн., у тому числі бюджету 
розвитку 300,00 тис. грн. 

видатки міського бюджету у сумі              
37 300,0 тис. грн., в тому числі:

видатки загального фонду міського 
бюджету 21 400,0 тис. грн., 

видатки спеціального фонду місько-
го бюджету 15 900,0 тис. грн;

профіцит загального фонду міського 
бюджету 15 600,0 тис. грн.; 

дефіцит спеціального фонду місько-
го бюджету у сумі 15 600,0 тис. грн.. згід-
но з додатком № 2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення 
головним розпорядникjм коштів місь-
кого бюджету на 2016 рік у розрізі від-
повідальних виконавців за бюджетними 
програмами, у т. ч. по загальному фонду 
21 400,0 тис. грн. та спеціальному фонду 
15 900,0 тис. грн.

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

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ
чергова 3 сесія

РІШЕННЯ № 3/18
від 22 грудня 2015 року                            м. Боярка

4. Затвердити на 2016 рік перелік 
об’єктів, фінансування яких буде здій-
снюватися за рахунок коштів бюджету 
розвитку.

5. Затвердити на 2016 рік резервний 
фонд міського бюджету у сумі 0,00 тис. 
гривень.

6. Затвердити перелік захищених ста-
тей видатків загального фонду міського 
бюджету на 2016 рік за їх економічною 
структурою: 

• оплата праці працівників бюджет-
них установ (код 2110);

• нарахування на заробітну плату 
(код 2120);

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

• забезпечення продуктами харчу-
вання (код 2230);

• трансферти населенню (код 2730); 
• оплата ком. послуг та енергоносіїв 

(код 2270);
• трансферти місцевим бюджетам 

(код 2620).
7. Затвердити в складі видатків 

міського бюджету кошти на реалізацію 
місцевих (регіональних) програм у сумі                         
15 990,0 тис. грн.

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бю-
джетного кодексу України надати право 
міському голові отримувати у поряд-
ку, визначеному Кабінетом Міністрів 
України, позики на покриття тимчасо-
вих касових розривів загального фонду 
бюджету, пов’язаних із забезпеченням 
захищених видатків загального фонду, в 
межах поточного бюджетного періоду за 
рахунок коштів єдиного казначейського 
рахунку на договірних умовах без нара-
хування відсотків за користування цими 
коштами з обов’язковим їх поверненням 
до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Розпорядникам коштів місцевих 
бюджетів забезпечити в першочергово-
му порядку потребу в коштах на оплату 
праці працівників бюджетних установ 
відповідно до встановлених законодав-
ством України умов оплати праці та роз-
міру мінімальної заробітної плати; на 
проведення розрахунків за електричну 
та теплову енергію, водопостачання, во-
довідведення, природний газ та послуги 
зв’язку, які споживаються бюджетними 
установами. Затвердити ліміти спожи-
вання енергоносіїв у натуральних показ-
никах для кожної бюджетної установи, 
виходячи з обсягів відповідних бюджет-
них асигнувань.

10. Установити, що у загальному 
фонді міського бюджету на 2016 рік: до 
доходів належать надходження, визна-
чені ст. 69 Бюджетного кодексу України.

11. Установити, що джерелами фор-
мування спеціального фонду міського 
бюджету на 2016 рік у частині доходів є 
надходження, визначені ст. 71 Бюджет-
ного кодексу України.

12. Установити, що порядок пере-
дачі бюджетних повноважень від одного 
головного розпорядника іншому здій-
снюється відповідно до ч. 6 ст. 23 Бюд-
жетного кодексу України. 

13. Дозволити міському голові впро-
довж бюджетного періоду за обґрунто-
ваним поданням розпорядників коштів 
міського бюджету здійснювати пере-
розподіл видатків за економічною кла-
сифікацією в межах загального обсягу 
бюджетних призначень по загальному та 
спеціальному фонду міського бюджету.

Дане рішення вводиться в дію з 
01.01.2016 року.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                    О. О. ЗАРУБІН

ючи подані розрахунки витрат на надан-
ня послуг з утримання будинку, – 

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Встановити тарифи на послуги з 

утримання житлового будинку та при-
будинкової території ЖБК «Восход» для 
мешканців будинку за адресою: м. Бояр-
ка, вул. Білогородська, 45, а саме:

• 2 грн.60 коп. без ПДВ за 
1 м2 для 1-го поверху; 

• 3 грн.20 коп. без ПДВ за 
1 м2 для 2-9-го поверхів.
2. Зобов’язати голову правління С. 

І. Ольшанську дотримуватись вимог За-
кону України «Про житлово-комунальні 
послуги» та оприлюднити дане рішення 
в засобах масової інформації.

4. Ввести в дію тарифи, встановлені 
даним рішенням, через 15 днів з моменту 
їх оприлюднення.

5. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на заступника місько-
го голови Д. М.Гусятинського 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                  О. О. ЗАРУБІН

Про встановлення надбавки, премії 
та надання матеріальної допомоги місь-
кому голові, секретарю ради, першому 
заступнику міського голови, заступникам 
міського голови та керуючому справами 
виконкому у 2016 році

Керуючись ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Украї-
ні», ст. 21 Закону України «Про службу 
в органах місцевого самоврядування», 
постановою Кабінету Міністрів України 
№ 268 від 09.03.2006 року «Про упоряд-
кування структури та умов оплати праці 
працівників апарату органів виконавчої 
влади, органів прокуратури, судів та ін-
ших органів» (зі змінами), Положенням 
про преміювання, – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Встановити з 01.01.2016 року що-

місячну надбавку за виконання особливо 
важливої роботи у розмірі 50 відсотків 
посадового окладу з урахуванням над-
бавки за ранг та надбавки за вислугу 
посадової особи місцевого самовряду-
вання в межах фонду заробітної плати: 
міському голові, секретарю міської ради, 
першому заступнику міського голови, 
заступникам міського голови та керую-
чому справами виконкому.

2. Встановити з 01.01.2016 року від-
повідно до особистого внеску в загальні 
результати роботи щомісячний розмір 
премії міському голові, секретарю місь-
кої ради, першому заступнику міського 
голови, заступникам міського голови та 
керуючому справами виконкому в розмі-
рі 80 % посадового окладу, з врахуванням 
всіх надбавок і доплат.

У разі необхідності зміни розміру 
щомісячного преміювання керівного 
складу вносяться на розгляд сесії міської 
ради за погодженням з профільною де-
путатською комісією.

3. Надавати міському голові, секретарю 
міської ради, першому заступнику міського 
голови, заступникам міського голови та ке-
руючому справами виконкому одноразову 
матеріальну допомогу для вирішення со-
ціально-побутових питань та допомогу на 
оздоровлення при виході у щорічну відпуст-
ку у розмірі середньомісячної заробітної 
плати, в межах фонду на оплату праці.

4. Дане рішення регулює встанов-
лення та виплату щомісячного розміру 
премії, надбавки та надання матеріаль-
ної допомоги міському голові, першому 
заступнику, заступникам міського голо-
ви, секретарю ради та керуючому справа-
ми виконкому на 2016 рік.

5. Контроль за виконанням цього рі-
шення покласти на профільну постійну 
депутатську комісію. 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                   О. О. ЗАРУБІН

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VП СКЛИКАННЯ
чергова  3 сесія

РІШЕННЯ № 3/24
від 22 грудня 2015 року                      м. Боярка

Про затвердження положень про премі-
ювання працівників апарату ради, виконко-
му та про порядок встановлення працівни-
кам апарату ради та виконкому надбавки 
(доплати) за високі досягнення у праці і за 
виконання особливо важливої роботи 

Керуючись п. 5 ч. 1 ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та відповідно до постанови Ка-
бінету Міністрів України від 09.03.2006 р. 
№ 268 «Про впорядкування умов оплати 
праці працівників апарату органів вико-
навчої влади, органів прокуратури, судів 
та інших органів», з метою покращення 
організації праці працівників, підви-
щення їх професійності, матеріальної 
зацікавленості в ефективному виконанні 
своїх функціональних обов’язків та вра-
ховуючи виробничу необхідність, – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про пре-

міювання працівників апарату ради та 
виконавчого комітету (із Положенням 
можна ознайомитись на сайті Боярської 
міської ради www.boyarka-inform.com).

2. Затвердити Положення про по-
рядок встановлення надбавки (доплати) 
працівникам апарату ради та виконавчо-
го комітету за якість праці та складність 
роботи (із Положенням можна ознайо-
митись на сайті Боярської міської ради 
www.boyarka-inform.com).

3. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на першого заступни-
ка міського голови В. В. Шульгу
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                    О. О. ЗАРУБІН

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VП СКЛИКАННЯ
чергова 3 сесія

РІШЕННЯ № 3/23
від 22 грудня 2015 року                           м. Боярка

Детальна інформація на сайті: www.boyarka-inform.com
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Про новий склад міжвідомчої комісії 
для розгляду питань щодо відключення 
споживачів від мереж централізованого 
опалення і гарячого водопостачання у міс-
ті Боярка та щодо встановлення індивіду-
ального опалення

Керуючись п. 3 ст. 24, 30 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», –

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Затвердити новий склад між-

відомчої комісії для розгляду питань 
щодо відключення споживачів від мереж 
централізованого опалення і гарячого 
водопостачання у місті Боярка та щодо 
встановлення індивідуального опалення 
згідно з додатком.

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

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 11 грудня 2015 року                                 № 67/8
м. Боярка

СКЛАД
міжвідомчої комісії для розгляду 

питань щодо відключення споживачів 
від мереж централізованого опалення і 
гарячого водопостачання у місті Боярка, 
з метою встановлення індивідуального 
опалення
Голова комісії:

заступник міського голови
Гусятинський Д. М.

Заступник голови комісії:
головний спеціаліст
із житлово-комунальних 
питань міськвиконкому
Мазурець В. В.

Члени комісії:
Депутат Боярської міської ради 
Юрченко В. В.
Депутат Боярської міської ради 
Мірзаєв А. Н.
Головний інженер 
КП «Боярське ГВУЖКГ» 
Богданенко А. В.
Головний інженер 
КП «Боярка-Водоканал» 
Москалюк І. І.
Представник філії 
ПАТ «Київоблгаз» (за згодою)
Головний інженер 
Києво-Святошинська 
тепломережа КОР (за згодою)
Представник Пожежного 
нагляду (за згодою)

Про утворення виконавчого 
комітету Боярської міської ради  
та визначення його чисельності

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 26, ст. 
42 та ст. 51 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ
чергова 3 сесія

РІШЕННЯ № 3/21
від 22 грудня 2015 року      м. Боярка

№ П.І.Б. члена виконкому Посада Суб’єкт 
подання

1 Зарубін Олександр 
Олександрович

Міський голова Міська рада

2 Шульга Валерій 
Володимирович

Перший 
заступник 
міського голови

Міська рада

3 Гусятинський Дмитро
 Миколайович

Заступник 
міського голови з 
комунальних питань

Міська рада

4 Кочкова Тетяна 
Петрівна

Заступник 
міського голови з 
соціальних питань

Міська рада

5 Горін Олександр 
Дмитрович

Керуючий справами 
виконкому Боярської 
міської ради

Міська рада

6 Романченко Ольга 
Ігорівна

Секретар Боярської 
міської ради

Міська рада

7 Вєллнітц Марина 
Євгенівна

ТОВ «Інноваційна 
виробнича агенція»

Громадськість, 
трудовий 
колектив

8 Сидор Олег 
Степанович

Фахівець із зо-
в н і ш н ь о - е к о н о -
мічної діяльності

МО ПП 
«Самопоміч»

9 Долгова Наталія 
Миколаївна

Заступник голови
 ГО «Рада волонтерів»

ГО «Рада 
волонтерів», 
МО ПП 
«НАШ 
КРАЙ»

10 Станкевич Іван 
Олексійович

Приватний 
підприємець

ГО «Молодь
 Боярки»

11 Білоус Віктор 
Степанович

Генеральний 
директор ТОВ «Дезіре»

організація 
ветеранів-
пенсіонерів 
при Києво-
Святошинському 
РВ ГУМВС 
та громадська рада
 при РДА

12 Крига Наталія 
Олександрівна

Приватний 
підприємець

Боярська
МОПП 
ВО «Свобода»

13 Яременко Людмила 
Миколаївна

Приватний 
підприємець

МО ПП 
« О п о з и ц і й -
ний блок»

14 Ващенко Костянтин 
Олегович

Працівник ЖКГ МО ВО
«Батьківщина»

15 Гедульянов Вадим 
Едуардович

Приватний 
підприємець

МОПП «БПП» 
«СОЛІДАР-
НІСТЬ»

16 Сивоконь Олена 
Іваніна

Заступник 
директора 
Боярської ЗОШ № 4

Трудовий 
колектив,
директори
ЗОШ м. Боярка

17 Вацко Сергій 
Михайлович

Працівник 
«Укргазенергосервіс»

ГО «Правий 
Сектор», 
учасник АТО

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Утворити виконавчий ко-

мітет Боярської міської ради.
2. Визначити склад виконавчо-

го комітету Боярської міської ради 
у кількості 17 (сімнадцять) осіб.

3. Затвердити персональний 
склад виконавчого комітету Бо-
ярської міської ради (додається).
МІСЬКИЙ ГОЛОВА             О. О. ЗАРУБІН

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
членів виконавчого комітету Боярської міської ради 

Про затвердження структури, загаль-
ної чисельності апарату ради та виконав-
чого комітету міської ради 

Керуючись п. 5 ч. 1 ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» та взявши до уваги Поста-
нову Кабінету Міністрів України від 
09.03.2006 р. № 268 «Про впорядкуван-
ня умов оплати праці працівників апа-
рату органів виконавчої влади, органів 
прокуратури, судів та інших органів», з 
метою покращення організації праці 
працівників виконкому, підвищення 
їх професійності, матеріальної зацікав-

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ
чергова 3 сесія

РІШЕННЯ № 3/22
від 22 грудня  2015 року                         м. Боярка

леності в ефективному виконанні своїх 
функціональних обов’язків та враховую-
чи виробничу необхідність, – 

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

ну чисельність апарату міської ради та 
виконавчого комітету міської ради у 
кількості 47 штатних одиниць (можна 
ознайомитись на сайті Боярської міської 
ради: www.boyarka-inform.com).

2. Провести упорядкування структу-
ри апарату міської ради та виконавчого 
комітету згідно із затвердженою структу-
рою та загальною чисельністю.

3. Дане рішення ввести в дію з 
23.02.2016 року.

4. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на керуючого справа-
ми виконавчого комітету.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                    О. О. ЗАРУБІН

Про затвердження перспективного 
плану роботи Боярської міської ради на 
2016 рік

Керуючись пп. 7 п. 1 ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», п. 1 ст. 20 Закону України «Про 
статус депутатів місцевих рад», ст. 22 Ре-
гламенту Боярської міської ради та роз-

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ
чергова 3 сесія

РІШЕННЯ № 3/16
від 22 грудня 2015 року                         м. Боярка

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН 
роботи Боярської міської ради VІІ скликання на 2016 рік 

І. Питання для винесення на розгляд Боярської міської ради

№ з/п Питання роботи ради та її органів Доповідач

1 Звіт про виконання міського бюджету за 2015 рік В. В. Шульга

2 Про затвердження міського бюджету на 2016 рік В. В. Шульга

3 Про підсумки соціально-економічного та культур-
ного розвитку м. Боярка у 2015 році та затвердження 
Програми соціально-економічного та культурного 
розвитку міста на 2016 рік

В. В. Шульга

4 Звіт про діяльність комунальних підприємств міста 
Боярка за 2015 рік та розгляд планів на 2016 рік

Д. М. Гусятинський

5 Про встановлення ставок єдиного податку на 2016 рік В. В. Шульга

6 Про хід виконання заходів з енергозбереження та вла-
штування індивідуального опалення  на 2015-2017 роки

Д. М. Гусятинський

7 Про затвердження міських цільових програм 
на 2016 рік

В. В. Шульга
Т. П. Кочкова
Д. М. Гусятинський

8 Про виконання Програми благоустрою, впорядку-
вання, утримання та ремонту вуличних мереж і до-
рожнього господарства м. Боярка, затвердженої на 
2015-2020 роки

Д. М. Гусятинський

9 Про внесення змін до стратегічного плану
 м. Боярка (у разі необхідності)

В. В. Шульга

10 Затвердження Програми облаштування та 
утримання зупинок громадського транспорту у м. Боярка

Д. М. Гусятинський

11 Про затвердження статуту «Громади міста Боярка» Т. П. Кочкова

12 Про визначення кандидатів на літературно-мистецьку 
премію імені Володимира Самійленка

Т. П. Кочкова

13 Про затвердження Генерального плану міста В. В. Шульга

ІІ квартал 2016 року

№ з/п Питання роботи ради та її органів Доповідач

1 Звіт про виконання міського бюджету за 3 місяці 2016 року В. В. Шульга

2 Про організацію літнього оздоровлення дітей, учнівської та 
студентської молоді у 2016 році

Т. П. Кочкова

3 Про стан пасажирських автобусних перевезень на міських 
маршрутах загального користування

Д. М. Гусятинський

4 Про стан благоустрою у м. Боярка Д. М. Гусятинський

ІІІ квартал 2016 року

№ з/п Питання роботи ради та її органів Доповідач

1 Звіт про виконання міського бюджету за 6 місяців 
2016 року

В. В. Шульга

2 Звіт міського голови про роботу перед територіальною 
громадою міста Боярка на відкритій зустрічі з громадянами

О. О. Зарубін

3 Про порядок укладення договорів оренди та встановлення 
ставки орендної плати за землю в м. Боярка у 2016 році

В. В. Шульга

4 Про притягнення до відповідальності громадян 
та суб’єктів господарювання за правопорушення у сфері
 містобудування

Д. М. Гусятинський

5 Про проведення конкурсу передпроектних 
пропозицій спорудження пам’ятних знаків в м. Боярка

Т. П. Кочкова

6 Звіт про виконання програми по боротьбі зі 
злочинністю за 6 місяців 2016 року

Представник РВ НП 

7 Про визначення кандидатів на присвоєння 
звання «Почесний житель міста Боярка»

Т. П. Кочкова

8 Про підготовку житлово-комунального господарства до 
осінньо-зимового періоду 2016-2017 років

Д. М. Гусятинський

9 Звіт про виконання наказів виборців, 
депутатських запитів, планів робіт та рішень ради

О. І. Романченко

10 Звіти депутатів Боярської міської ради 
VІІ скликання

Депутати Боярської 
міської ради

глянувши проект перспективного плану 
роботи Ради на 2016 рік, враховуючи 
рекомендації постійних депутатських 
комісій ради і виконавчого комітету, – 
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити перспективний план 
роботи Боярської міської ради на 2016 
рік (Додається).

2. Головам постійних депутатських 
комісій керуватися у своїй роботі пер-
спективним планом роботи Боярської 
міської ради на 2016 рік.

3. Контроль за виконанням рішення 
покласти на секретаря ради.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                   О. О. ЗАРУБІН

№ з/п Питання роботи ради та її органів2016 року Доповідач

1 Звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2016 року В. В. Шульга

2 Про преміювання та встановлення надбавки (доплати) за висо-
кі досягнення у праці і за виконання особливої роботи у 2017 
році Боярському міському голові, його заступникам, керуючо-
му справами, секретарю ради

В. В. Шульга

3 Про затвердження штату і чисельності виконкому міської ради 
та положень про преміювання працівників виконкому та про 
порядок встановлення працівникам виконкому надбавки (до-
плати) за високі досягнення у праці і за виконання особливої 
важливої роботи у 2017 році

В. В. Шульга

4 Затвердження перспективного плану роботи БМР на 2017 рік О. І. Романченко

5 Звіт про виконання Програми соціально-економічного та культурно-
го розвитку м. Боярка у 2016 році

В. В. Шульга

6 Звіт про роботу постійних депутатських комісій 
Боярської міської ради за 2016 рік

О. І. Романченко

7 Заслуховування інформації начальника районного, міського 
відділу Національної поліції в Київській області про стан бо-
ротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та ре-
зультати діяльності на відповідній території

Представник 
РВ Нацполіції

8 Звіт міського голови про роботу перед територіальною громадою 
міста Боярка на відкритій зустрічі з громадянами

О. О. Зарубін

9 Звіт про виконання наказів виборців, депутатських 
запитів, планів робіт та рішень ради

О. І. Романченко

10 Звіти депутатів Боярської міської ради VІІ скликання Депутати Боярської 
міської ради

ІV квартал 2016 року

ІІ. Питання, які розглядаються по-
стійно

1. Про встановлення пільгової 
орендної плати на оренду нежитлових 
приміщень комунальної власності тери-
торіальної громади м. Боярка.

2. Про надання згоди на безоплатне 
прийняття об’єктів у комунальну влас-
ність територіальної громади м. Боярка.

3. Про надання дозволу підприєм-
ствам та організаціям комунальної влас-
ності на списання основних засобів, що 
перебувають у них на балансі.

4. Про надання дозволу про передачу 
основних засобів з балансу на баланс.

5. Про затвердження Генерального 
плану міста.

6. Про присвоєння назв вулицям 
нових районів забудови міста та пере-
йменування.

7. Про внесення змін до бюджету 
міста на 2016 рік.

8. Про внесення змін до Програми 
соціально-економічного та культурного 
розвитку міста на 2016 рік.

III. План діяльності з підготовки про-
ектів регуляторних актів на 2016 рік (за 
окремим планом).

IV. Розгляд питань на засіданнях пос-
тійних комісій згідно із планами роботи ко-
місій та графіків проведення засідань.

V. Організаційно-масові заходи (за 
окремим планом). 

Детальна інформація на сайті: www.boyarka-inform.com

Розпочинається процес об-
говорення проекту Стратегічно-
го плану сталого розвитку міста 
Боярка на період до 2020 року.

Проект, розроблений ро-
бочою групою, розміщено 
для ознайомлення на сай-
ті Боярської міської ради                         
www.boyarka-inform.com.

Пропозиції можна подава-
ти до Боярської міської ради у 
письмовій формі (вул. Білого-
родська, 13) чи електронною 
поштою: boyarka-rada@ukr.net. 

Контактна особа —                  
перший заступник міського 
голови Валерій Шульга.

До уваги 
жителів міста
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Боярка є важливим елементом Ки-
ївської агломерації населених пунктів. За 
показником кількості населення (35,3 тис. 
осіб) – це найбільший населений пункт 
Києво-Святошинського району, а серед 
найбільших міст області займає шосте місце. 

Значною мірою Боярка виконує 
роль спального району Києва (12 тис. 
осіб, 43,6 % працездатного населення 
міста працює на підприємствах та уста-
новах столиці). У той же час м. Боярка ві-
діграє роль місцевого центру розселення, 
в зоні впливу якого знаходяться села: Та-
расівка, Забір’я, Білогородка, Бобриця, 
Малютянка, Юрівка. У структурі населення 
54 % – жінки, діти до 15 років – 17 %, 25 % – 
люди пенсійного віку. Досить високе на-
вантаження на працездатне населення: 
на 100 осіб працездатного віку припадає 
64 непрацездатних.

Демографічна ситуацій в місті в 
останні роки покращилась за рахунок 
незначного перевищення народжува-
ності над смертністю та додатнім сальдо 
механічного руху. Розташування міста 
поблизу столиці, в зоні великих зелених 
масивів, обумовлює збільшення насе-
лення за рахунок притоку з інших регіо-
нів і навіть з Києва.

Населення й трудові ресурси є важ-
ливим фактором економічного та соці-
ального розвитку міста.

Населення складає 35,3 тис.      
жителів, із них: 

• працездатного населення – 
15,5 тис. осіб;

• діти дошкільного віку – 2 304 осіб;
• діти шкільного віку – 5 949 осіб;
• люди пенсійного віку – 

близько 11,5 тис. осіб.
Залізничним полотном місто роз-

ділено на дві частини: Південно-східна 
(історична частина міста) – це житловий 
сектор приватної забудови (близько 7 
тис. житлових будинків), у північно-за-
хідній (новій частині) поєднані масиви 
приватного сектора та 268 багатоповер-
хових будинків. 

У місті розташовано понад 40 
об’єктів загальнодержавного, обласного 
та районного значення, зокрема:
Загальнодержавні:

• Український центр підготовки, пе-
репідготовки і підвищення кадрів лісо-
вого господарства;

• Українська державна лісодослідна 
станція;

• Укргазтехзв’язок;
• АТ «Укргазенергосервіс»;
• Дитячий санаторій «Барвінок»;
• Будинок відпочинку УТОС;
• НОК Військового ліцею ім. І. Богуна.

Обласні:
• Обласна тублікарня № 1;
• Київська обласна дитяча лікарня; 
• Київська обласна дерматологічна 

дитяча лікарня;
• Обласний будинок дитини;
• Спецшкола інтернат для слабозо-

рих дітей;
• Спеціалізоване автопідприємство 

«Автолюкс»;
• ПМК «Київтрансгаз»
• Склади ГУ МВС України в Київ-

ській обл.
Районні:

• Києво-Святошинське ВУ ЖКГ;
• Києво-Святошинський сільгосп-

ринок;
• Києво-Святошинський відділ На-

ціональної поліції; 
• Інспекція в справах неповнолітніх;
• Районна бібліотека для дітей;
• Районний будинок урочистих подій;
• Центральна районна лікарня;
• Районна санепідемстанція.
У місті функціонує 7 дошкільних ди-

тячих закладів, які відвідує майже 1100 
дітей, навчально-виховне об’єднання, 6 
загальноосвітніх шкіл на 5043 місця. З 
2014 року розпочав роботу новий ДНЗ на 
250 місць.

У Боярці близько 250 підприємств 
займаються торгівельною діяльністю, 
майже 200 підприємств працюють у сфе-
рі обслуговування, понад 100 промисло-
вих підприємств.

Місто розташовано у центральній 
частині України, у 22 км на південний за-
хід від м. Києва, має зручне транспортне 
сполучення зі столицею.

Площа міста складає 11 220 000 кв. м, 
в т. ч.:

сільськогосподарські землі, в т.ч.:
• сільськогосподарські угіддя – немає;
• лісова зона – 2 817 000 кв. м;
• під забудовою – 6 646 000 кв. м, в т. ч.:
• житлова забудова – 5 000 000 кв. м, в т. ч.:
• комунальне житло – 423 000 кв. м;
• індивідуальна забудова – 4 577 000 кв. м;
• землі промисловості – 204 000 кв. м.
• землі, які використовуються у 

комерційних цілях (в т. ч.: торгівля) –              
30 600 кв. м;

• землі громадського призначення – 
870 000 кв. м;

• землі, які використовуються для 
транспорту (дороги, вулиці) та зв’язку – 
34 000 кв. м ;

• землі, які використовуються для 
технічної інфраструктури – 232 000 кв. м;

• землі, які використовуються для 
відпочинку, та інші відкриті землі (зе-
лені насадження, вулиці, площі, рекреа-
ційні території та інші) – 16640 кв. м:

• санаторно-курортні заклади –             
314 000 кв. м;

• території вищих навчальних закла-
дів – 38 000 кв. м;

• колективні сади – 123 100 кв. м; 
• парки – 81 000 кв. м;
• інші – 93 000 кв. м;

До сприятливої за інженерно-буді-
вельними нормами відноситься майже 
вся територія міста.

Для визначення функціональних 
призначень земель території міста необ-

хідно розробити та затвердити генераль-
ний план забудови м. Боярки. Провести 
інвентаризацію землі та зонування місь-
кої території.  

Головною метою соціально-еконо-
мічного та культурного розвитку міста 
Боярка у 2016 році є: забезпечення еко-
номічної стабільності в умовах склад-
ної політичної та економічної ситуації 
в країні, розв’язання першочергових 
соціальних проблем, пов’язаних з під-
вищенням рівня життя населення та за-
безпечення дотримання гарантованих 
державою соціальних стандартів для 
кожного мешканця міста, проведення 
активної промислової політики, спрямо-
ваної на підвищення ефективності робо-
ти підприємств, розвитку підприємниц-
тва в місті, забезпечення комплексного 
розвитку території міста, стале наповнення 
міського бюджету.

Стратегічне завдання полягає у ви-
рішенні актуальних соціальних проблем 
жителів міста шляхом активізації по-
дальшого економічного розвитку всіх 
сфер господарського комплексу.

На виконання поставленого завдання 
у 2016 році передбачається спрямування 
зусиль на забезпечення подальшого роз-
витку всіх напрямків економіки, госпо-
дарства та соціальної сфери міста, а саме:

• Реконструкція міських водопро-
відних мереж, міських очисних мереж, 
проведення заходів з енергозбереження 
з метою здешевлення водопостачання та 
водовідведення, виконання робіт із бла-
гоустрою міста.

• Структура платних послуг для на-
селення, в тому числі і побутових, зали-
шиться сталою. Як і раніше, планується 
зростання обсягу послуг, які пов’язані з 
обов’язковими платежами та послугами 
першої необхідності. 

• Продовжиться робота з розвитку та 
реформування житлово-комунального 
господарства, покращення технічного 
стану об’єктів комунальної власності та 
їх ефективного використання. 

• Основні напрями діяльності в сфері 
житлово-комунального господарства:

1) удосконалення системи управ-
ління житлово-комунальним госпо-
дарством шляхом його реформування, 
реструктуризації та запровадження дого-
вірних відносин між споживачами та ви-
робниками послуг з урахуванням взаєм-
ного забезпечення їх правового захисту;

2) покращення системи надання 
комунальних послуг та підвищення їх 
якості;

3) врегулювання тарифів на кому-
нальні послуги для населення.

• Створення сприятливих умов для 
розвитку підприємництва сприятиме 
стабільному функціонуванню суб’єктів 
підприємницької діяльності різних ор-
ганізаційно-правових форм господа-
рювання та підприємців без утворення 
юридичної особи. Завдяки реалізації 
«Міської програми розвитку підприєм-
ництва» буде забезпечена інформаційна 
підтримка підприємців, популяризація 
підприємництва, створення сприятли-
вого інвестиційного клімату. 

• Продовжуватиметься робота, спря-
мована на подальший розвиток соціаль-
ної інфраструктури міста. 

• Передбачається удосконалення робо-
ти комунальних підприємств з метою змен-
шення навантаження на міський бюджет.

• Планується продовжити роботу з 
об’єднання зусиль різних структур та 
громадських організацій для розробки й 
реалізації комплексної програми еколо-
гічного відродження міста. 

• Діяльність виконавчого комітету 
у 2016 році буде спрямована на коор-
динацію функціонування підприємств, 
установ, організацій та громадськості 
для забезпечення комплексного, збалан-
сованого соціально-економічного роз-
витку міста, ефективного використання 
трудових та фінансових ресурсів, ство-
рення відповідного рівня добробуту жи-
телів, забезпечення соціальних гарантій 
незахищених верств населення, взаємо-
дію з органами державної влади з метою 
вирішення проблем міста Боярка.

Стаття видатків 2015 рік 2016 рік %

Утримання органів 
місцевого самоврядування

7251280,00 7510000,00 104 %

Інші видатки на 
соціальний захист 
населення 
(Програма «Турбота»)

980000,00 1200000,00 122 %

Благоустрій міст, 
сіл, селищ

7721781,00 8000000,00 103,6 %

Оплата електроенергії 
вуличне освітлення

1700000,00 1500000,00 88,2 %

Програма 
розвитку культури

330000,00 700000,00 212 %

Періодичні видання 
(газети та журнали)

490000,00 540000,00 110 %

Програма спорту 63000,00 300000,00 476 %

Утримання міської 
спортивної школи

459250,00 680000,00 148 %

Програма 
«Безпечне місто»

30800,00 100000,00 324,7 %

Програма розвитку 
підприємництва

48000,00 60000,00 116,7 %

Програма підтримки
громадських ініціатив

0 60000,00

Програма профілактики 
злочинності

650000,00 700000,00 108 %

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТУ М. БОЯРКА НА 2016 рік
Інформація про соціально-економічний стан відповідної адміністративно-територі-

альної одиниці і прогноз її розвитку на наступний бюджетний період покладені в основу 
проекту місцевого бюджету.

 Стаття видатків сума (грн)

Виготовлення проектів будівництва та реконструкції об’єктів на 
території міста (Спорткомплекс у парку ім. Шевченка – 800 000 
грн., будівництво нового ДНЗ – 800 000 грн., реконструкція вул. 
освітлення (LED) – 400 000 грн., реконструкція кінотеатру ім. Ост-
ровського – 350 000 грн., малі проекти – 150 000 грн.)

2 500 000,00

Співфінансування будівництва та реконструкції об’єктів на тери-
торії міста (реконструкція дороги по вул. Шевченка, будівництво 
ДНЗ, будівництво спорткомплексу, реконструкція освітлення)

900 000,00

Придбання техніки для дільниці благоустрою КП «БГВУЖКГ» 
(автовишка)

2 000 000,00

Придбання техніки для потреб КП «Боярка-Водоканал» (екскава-
тор-навантажувач JCB)

2 000 000,00

Капітальний ремонт житлового фонду (реконструкція ліфта по вул. 
Сєдова, 9, кап. ремонт дахів, під’їздів)

1 300 000,00

Благоустрій міста (майданчики дитячі – 300 000 грн., майданчики 
спортивні – 500 000 грн., світлофори – 700 000 грн.)

1 500 000,00

Тепломережі 1 500 000,00

Водовідведення і водопостачання (придбання насосів Pentax CA 
100-250B Н=73м ВНС 3, 5)

1 000 000,00

(Виготовлення плану зонування міста – 450 000 грн., проекту зем-
леустрою щодо встановлення меж міста – 450 000 грн., інвентари-
зація землі – 400 000 грн.)

1 300 000,00

Програма «Безпечне місто» (придбання відеокамер) 100 000,00

Капітальні видатки на утримання котелень в ДНЗ міста («Дже-
рельце», «Іскорка», «Даринка», «Спадкоємець», «Казка» – 
1 000 000 грн.) та капітальні ремонти приміщень ДНЗ 
(2 групи в ДНЗ «Казка» – 500 000 грн.)

1 500 000,00

Матеріально-технічне забезпечення органів місцевого самовряду-
вання (придбання оргтехніки, меблів, ремонти приміщень)

300 000,00

Всього 15 900 000,00

Треба зауважити, що заплановані 
видатки не покривають реальної по-
треби коштів на вирішення нагальних 
проблем міста. Для більш повного фі-
нансування планується використати 
резерв коштів у вигляді залишку на по-
чаток року та можливе перевиконання 
доходної частини бюджету протягом 
планового періоду. Крім того плану-
ється робота по залученню коштів з бю-
джетів вищих рівнів у вигляді субвенцій 
і грантових коштів.

ДОХОДИ БЮДЖЕТУ
Дохідна частина бюджету м. Бояр-

ка на 2016 рік розроблена відповідно до 
норм чинного Бюджетного та Податко-
вого кодексу України, прогнозних по-
казників міського бюджету, розрахова-
них на підставі фактичних надходжень у 
2015 році та діючих ставок місцевих по-
датків і зборів, затверджених рішеннями 
Боярської міської ради.

З огляду на те, що розрахунки дохо-
дів міського бюджету на 2016 рік базуєть-
ся та тій же податковій базі, що і бюджет 
2015 року, структура бюджету нового 
року залишається майже незмінною.

Основними джерелами надходжень 
загального фонду у 2016 році залишають-
ся єдиний податок і плата за землю. У по-
рівнянні з поточним роком збільшення 
надходжень єдиного податку очікується 
за рахунок підвищення мінімальної за-
робітної плати, а на збільшення надход-
жень по платі за землю впливатиме що-
річна індексація нормативної грошової 
оцінки землі.

Акцизний і транспортний податки 
заплановані на рівні поточного року, 
оскільки у 2016 році не планується роз-
ширення податкової бази та підвищення 
ставок зазначених податків.

Надходження податку на майно, від-
мінне від земельної ділянки, заплановані 
в мінімальному розмірі у зв’язку з не-
можливістю точно спрогнозувати даний 
вид надходжень через відсутність інфор-
мації щодо бази оподаткування і аналіти-
ки за попередні роки. 

Доходи спеціального фонду склада-
ються з надходжень від продажу кому-
нального майна та надходжень пайових 
внесків забудовників у розвиток інфра-
структури міста. У 2015 році ці надхо-
дження становили 101,0 тис. грн.

Таким чином у 2016 році планується 
отримати 37 000,0 тис. грн. доходів до за-
гального фонду і 300,0 тис. грн. до спеці-
ального фонду. 

ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ
Видаткова частина загального фон-

ду міського бюджету включає видатки 
на виконання делегованих повноважень 
(утримання органів місцевого самовря-
дування) і видатки на благоустрій міста 
та реалізацію міських цільових програм. 

Для розрахунку захищених статей 
видатків (заробітна плата та комуналь-
ні послуги) взяті до уваги рекомендації, 
викладені у пояснювальній записці до 
державного бюджету на 2016 рік, фак-
тичні обсяги енергоносіїв, використані у 
поточному році, а також очікуване збіль-
шення мінімальної заробітної плати на 
2016 рік. Крім того, при розрахунку фон-
ду оплати праці враховано збільшення 
штату та чисельності виконавчого комі-
тету, яке планується здійснити у наступ-
ному році. 

Для розрахунку потреби в коштах на 
оплату комунальних послуг та енергоно-
сіїв у 2016 році установами та організаці-
ями, що фінансуються за рахунок коштів 
бюджету, базові обсяги коштів пропону-
ється збільшити в середньому на коефі-
цієнт 1,0824, у тому числі при визначені 
видатків на: 

оплату природного газу 
(КЕКВ 2274) на коефіцієнт 1,1;
оплату теплопостачання 
(КЕКВ 2271) на коефіцієнт 1,1016; 
оплату електроенергії 
(КЕКВ 2273) на коефіцієнт 1,05; 
оплату водопостачання і
 водовідведення (КЕКВ 2272)
та інших енергоносіїв (КЕКВ 2275) 
на коефіцієнт 1,104.  
Збільшення витрат на утримання ор-

ганів місцевого самоврядування відбува-
ється в основному за рахунок збільшен-
ня видатків за вищевказаними статтями.

Видатки на благоустрій міста плану-
ються майже на рівні 2015 року. Незнач-
не збільшення заплановане на покриття 
видатків на оплату праці працівників 
дільниці благоустрою відповідно до під-
вищення мінімальної заробітної плати.

Зменшені видатки на оплату елек-
троенергії з вуличного освітлення від-
повідно до фактичних витрат поточного 
року. Значна економія у другому півріччі 
відбулась після проведення реконструк-

ції вуличного освітлення з заміною сві-
тильників на енергозберігаючі та впо-
рядкування лічильників обліку.

Видатки на міські цільові програми 
заплановані, виходячи з обсягу видатків 
поточного року згідно з планами заходів, 
розроблених профільними заступни-
ками та спеціалістами з відповідних на-
прямів. 

Загалом видаткова частина за-
гального фонду розрахована в обсязі                   
21 400,00 тис. грн. 

Профіцит загального фонду заплано-
ваний в сумі 15 600,00 тис. грн.

Покриття видатків спеціального 
фонду планується здійснювати за раху-
нок надходжень до спеціального фонду 
і передачі коштів із загального до спеці-
ального фонду. 

Дефіцит спеціального фонду запла-
нований в сумі 15 600,00 тис. грн.

Основні напрямки використання ко-
штів спеціального фонду представлені в 
таблиці.

Про затвердження нового складу гро-
мадської комісії з житлових питань при ви-
конавчому комітеті Боярської міської ради

Керуючись пп. 2 п. а) ст. 30, ст. 40 
Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні» та Правилами обліку 
громадян, які потребують поліпшення 
житлових умов, і надання їм жилих при-
міщень в Українській РСР, затверджених 
постановою Ради Міністрів УРСР і Ук-
рпрофради від 11.12.1984 року № 470, –

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Затвердити новий склад громад-

ської комісії з житлових питань при ви-
конавчому комітеті Боярської міської 
ради (додається).
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                    О.О. ЗАРУБІН

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 11 грудня 2015 року                                 № 67/3
м. Боярка

СКЛАД
громадської комісії з житлових пи-

тань при виконавчому комітеті Боярської 
міської ради
Голова комісії: 

Гусятинський Дмитро 
Миколайович,
заступник міського голови. 

Заступник голови комісії:
Михальов Євген Валентинович, 
депутат Боярської міської ради. 

Секретар комісії:
Ашірова Ірина Василівна, 
головний спеціаліст 
з юридичних питань. 

Члени комісії:
Мірзаєв Анатолій Наріманович, 
депутат Боярської міської ради.  
Сафонов Володимир Михайлович, 
депутат Боярської міської ради.
Безверха Лілія Миколаївна, 
в. о. завідувача юридичного відділу.
Макарова Любов Петрівна, 
комендант гуртожитків КП «БГВУЖКГ 

Боярської міської ради Києво-Святошин-
ського району Київської області».

Сушиліна Алла Станіславівна, 
юристконсульт КП «БГВУЖКГ 
Боярської міської ради Києво-Свя-

тошинського району Київської області».
Деркач Роман Васильович, 
директор ТОВ «Інком-Бізнес-Центр».
Халаїм Таїсія Григорівна, 
комендант гуртожитку 
ВСТ «Боярський хлібзавод».

Про затвердження нового складу 
транспортної комісії по пасажирсько-
му перевезенню у місті Боярка

Керуючись п. 3 ст. 24, 30 Закону 
України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», – 

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Затвердити новий склад тран-

спортної комісії по пасажирському 
перевезенню у місті Боярка (дода-
ється).
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                      О. О. ЗАРУБІН

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 11 грудня 2015 року                                 № 67/4
 м. Боярка

СКЛАД 
транспортної комісії по пасажир-

ському перевезенню у місті Боярка
Голова комісії:

Гусятинський Дмитро 
Миколайович, 
заступник міського голови. 

Секретар комісії:
Ашірова Ірина Василівна, 
головний спеціаліст з 
юридичних питань. 

Члени комісії:
Мазурець Віталій Вікторович, 
головний спеціаліст з житлово-

комунальних питань.
Юрченко Віталій Васильович, 
депутат Боярської міської ради.
Курбонов Роман Баходирович, 
консультант з правових питань 

організації роботи ради і виконавчого 
комітету.

Токарський Олександр Михайлович, 
представник відділу Державної 

автомобільної інспекції по обслуго-
вуванню Києво-Святошинського ра-
йону, підпорядковане УДАІ ГУ МВС 
України в Київській області.

Ремесло Павло Петрович, 
представник від громадськості.
Коцар Ігор Петрович, 
представник від громадськості

Детальна інформація на сайті: www.boyarka-inform.com
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12 грудня у приміщенні Бояр-
ського НВК «Гімназія – ЗОШ І ст.» від-
бувся щорічний, а цього року – все-
український Кубок пам’яті імені                                                
М. А. Красножона з волейболу. 

Кубок відбувається з ініці-
ативи голови ГО «ВК «Боярка» 
Олександра Красножона та за 
підтримки Боярської міської 
ради в особі Олександра Зарубіна, 

ЯК ЗАВЖДИ, НАШІ – НАЙКРАЩІ!

а також підприємств «Фотолюкс», 
«12 кнопок» та «Котофей». 

Цьогорічний турнір ювілей-
ний, адже проводиться вже вде-
сяте. Взяли участь команди: ВК 
«Боярка», ВК «Максимум» та 
ВК «Червоноград» (Львівська 
область). 

Суддя – Олег Соломченко 
з Клубно-зальної волейбольної 
ліги м. Києва. 

Організатор турніру вислов-
лює окрему подяку депутатам 
Боярської міської ради Андрію 
Назаренку та Олександру Бо-
рецькому, приватному підпри-
ємцю Дмитру Мірзаєву за допо-
могу в організації змагань. 

За результатами зіграних 
матчів перемогу вибороли бо-
ярчани з ВК «Боярка». 

17 грудня з подарунками 
та привітаннями до КЗ КОР 
«Боярська спеціальна загаль-
ноосвітня школа-інтернат І-ІІ 
ступенів» завітали поважні 
гості: Боярський міський голо-
ва Олександр Зарубін, голова 
Київської обласної ради Ганна 
Старикова, заступник голови 
облради Володимир Майбо-
женко та інші.

ДІТИ З ВАДАМИ ЗОРУ 
ОТРИМАЛИ ПОДАРУНКИ

Вихованці школи-інтернату 
зустріли гостей цікавою та по-
вчальною виставою про Свято-
го Миколая та добро і зло.

Гості подякували дітям за 
чудову виставу. Звісно, не обі-
йшлося без подарунків, які 
підготував президент ВБФ 
«Тріумф серця» Віталій Тирон. 
Заклад отримав також від бла-
годійників музичний центр.

За прогнозами Українсько-
го гідрометеорологічного центру, 
найближчим часом очікується 
суттєве погіршення погодних 
умов, зниження температури, опа-
ди у вигляді дощу та мокрого снігу, 
можливе утворення ожеледиці.

З метою запобігання усклад-
нень та попередження скоєння 
ДТП за умов незадовільного 
стану доріг силами підрозділу 
Києво-Святошинського відді-
лу поліції посилено контроль за 
станом доріг та вулиць, особо-
вий склад спрямований на на-
дання всебічної допомоги учас-
никам дорожнього руху під час 

погіршення погодних умов. По-
силено контроль за роботою до-
рожніх та комунальних органі-
зацій щодо своєчасної ліквідації 
наслідків зимової ожеледиці та 
належного снігоочищення доріг.

Для уникнення ДТП водіям 
радимо під час вибору безпечної 
швидкості руху враховувати до-
рожню обстановку, а саме: по-
годні умови, стан дорожнього 
покриття, видимість, технічний 
стан транспортного засобу (стан 
шин та гальмівної системи). Та-
кож з урахуванням дорожньої 
обстановки слід обирати без-
печну дистанцію, не створювати 
небезпечних ситуацій та бути 

ввічливими. Під час роботи сні-
гоприбиральної техніки не зали-
шайте свої транспортні засоби 
на проїжджій частині для уник-
нення перешкод для її роботи.

У порівнянні з минулим ро-
ком, кількість незаконних заволо-
дінь транспортними засобами на 
території Києво-Святошинського 
району суттєво збільшилась. Тому 
власникам транспортних засобів 
радимо залишати свої авто на те-
риторіях, що охороняються, особ-
ливо вночі. Також автомобілі 
необхідно обладнати надійними 
механічними чи електронними 
засобами захисту від викрадення.

Києво-Святошинський відділ поліції ГУ НП України інформує:

НОВОРІЧНІ ПРИВІТАННЯ
Від усього серця щиро вітаю в Новим 2016 роком та Різдвом 

Христовим людей з інвалідністю, яку вони одержали в Другій сві-
товій війні. Також вітаю вдів померлих людей з інвалідністю.

Зичу вам здоров’я, достатку, миру, благополуччя у родинах, 
спокійної старості.

З великою повагою, 
голова Боярської організації інвалідів війни Володимир Нурищенко

Згідно з розпорядженням 
міського голови Олександра За-
рубіна виконувачем обов’язків 
директора Комунального під-
приємства «Боярка-Водоканал» 
призначено Олега Огійчука.

Біографічна довідка:
Народився 28 грудня 1973 

року у Боярці. Закінчив Бояр-
ську ЗОШ № 5. Має дві вищі 
освіти: історичний факультет 
ДПУ ім. Драгоманова та юри-
дичний факультет МАУП за 
спеціальністю «Господарське 
право». Працював директором з 
правового забезпечення на під-
приємствах корпорації «Богдан».

Одружений, виховує сина та 
доньку.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Києво-Святошинська ра-
йонна рада шостого скликання,  
голова Л. С. Шевчук; профспіл-
кова організація «Укргазенерго-
сервіс», голова П. В. Терентів; 
голова ГО «Союз православних 
сил» Ю. В. Цікаленко; ТОВ 
«МЕВДіГ», директор І. Г. Дзю-
ба; директор ТОВ «Максимум-
нет»; ЗАТ «БМУ-33», директор 
М. А. Магомедов; ТОВ «Силует-
ЛТД», директор Б. А. Янович; 
Лісодослідна станція, директор 
А. І. Карпук;  УЕГГ Києво-Свя-

тошинського району, директор 
Д. С. Дронов; Центр нерухомос-
ті та проектування, директор В. 
П. Українець; ТОВ «Таравіта», 
директор Р. І. Козак; Профспіл-
ка «Укргазтехзв’язок», голова 
В. Д. Хоруженко; ТОВ «Буде-
нерго», директор Марієнко; ГО 
«Ми разом», голова О. Д. Юра-
ков;  Школа «Леді», директор І. 
Л. Демидова; директор магазину 
«Віват» О. О. Глінкіна; магазин 
«Універсал-авто», директор О. 
О. Чистяков; магазин «Взуття», 

ДЯКУЄМО ЗА ДОПОМОГУ
Боярська організація інвалідів війни щиро дякує та вітає з Новим роком та Різдвом Христовим орга-

нізації та підприємства Боярки, які надали грошову допомогу нашій організації, старим немічним людям 
з інвалідністю, отриманою під час Другої світової війни. Ці люди у війні 1941-45 рр. звільнили Україну та 
здолали фашизм. Щиро вдячні вам, благодійники:

24 грудня відбулось перше 
засідання виконавчого комітету 
Боярської міської ради у новому 
складі.

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ НОВОГО ВИКОНКОМУ

Міський голова Олександр 
Зарубін привітав присутніх з по-
чатком роботи. Він наголосив, 
що виконком, як колегіальний 
орган влади, має вирішувати 

директор С. І. Дишльовський; 
приватний підприємець А. Н. 
Мірзаєв; приватний підпри-
ємець А. В. Матейко; Клініка 
«Стоматологія» О. В. Дюльдін; 
магазин «Сантехніка», дирек-
тор Ковтун; ТЦ «Веселка», П. І. 
Яременко; приватний підпри-
ємець Г. Ф. Моторна; «Сеул», 
М. В. Улізько; «Арксі», директор 
К. М. Баранов; магазин «Мо-
лочка», І. Б. Касс; Фірма «Про-
менерготех»; автоперевізник                                        
Д. В. Шубін. 

нагальні для міста питання. Він 
закликав членів виконкому ста-
витись до роботи відповідаль-
но. «Адже наше місто потрібно 
доводити до ладу», – зауважив 
міський голова.

Завідувач фінансово-еконо-
мічного відділу Олена Балуєва 
проінформувала про особливос-
ті міського бюджету на 2016 рік.

Було розглянуто питання 
надання дозволу на розміщен-
ня об’єктів торгівлі, побуту, 
виробництв, а також житлові 
питання.

На завершення засідання 
перший заступник міського го-
лови Валерій Шульга звернув-
ся до присутніх з пропозицією 
розробки спільної концепції 
інформування про діяльність 
Боярської міської ради.

12-14 грудня у Харкові від-
бувався Всеукраїнський турнір 
з тхеквондо «Діти України». Бо-
ярку представляли спортсмени 
клубу «Орлан» (на базі Боярської 
ДЮСШ). Наші діти знову гідно 
представили наше місто і при-
везли вісім призових медалей: 
П’ясецька Єва (золото), Гуцуляк 

Віка (золото), Беспалова Даша 
(срібло), Бондарів Артур (срібло), 
Домець Вова (срібло), Горбатен-
ко Катя (бронза), Бондарів Мат-
вій (бронза), Тіт Женя (бронза). 

Вітаємо переможців та тре-
нера Процуна Артема та дякує-
мо директору ДЮСШ Василю 
Коновалову за вагому підтримку. 

НОВІ МЕДАЛІ «ОРЛАНУ»

Вперше в історії міста розпо-
чато заміну азбестоцементних 
водопровідних труб на нові плас-
тикові. 

Роботи розпочато на вико-
нання рішення сесії Боярської 
міської ради № 63/2881 від 14 
серпня 2015 року, яким було ви-
ділено кошти.

Працівники ТОВ «Інженер-

БОЯРКА ПРОЩАЄТЬСЯ З 
АЗБЕСТОЦЕМЕНТНИМИ ТРУБАМИ

Так, вже встановлено нові 
ліхтарі на пішохідних перехо-
дах біля парку ім. Шевченка, 
на перехресті Білогородської 
та 40 років Жовтня, а також на 
вул. Хрещатик біля боярського 
переїзду.

ПІШОХІДНІ ПЕРЕХОДИ ПОСВІТЛІШАЛИ
Енергоефективні світильники в місцях пішохідних переходів на 

головних вулицях міста встановлюють працівники КП «Боярське 
ГВУЖКГ». 

Як повідомив заступник на-
чальника КП «БГВУЖКГ» Генна-
дій Рашковський, ця робота трива-
тиме й надалі. Адже встановлення 
енергоефективних ліхтарів – один 
із шляхів зниження навантаження 
на мережу вуличного освітлення. 

гія» виконують першу чергу 
проекту. Вже перекладено май-
же 370 м погонних труби. Зага-
лом буде замінено 1200 м водо-
провідної труби.

Міський голова Олександр 
Зарубін особисто контролює 
стан виконання робіт. За його 
словами, вартість робіт першої 
черги складатиме 410 тис. грн.
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Замовлення 

НОВОРІЧНИЙ ГОРОСКОП НА 2016 РІК
Овен 

На вас чекають романтика і успіх. У одружених – іди-
лія. А неодружених чекає любовний епізод, який напов-
нить пристрасне серце любов’ю і триватиме, принаймні, 
до кінця року точно. Ділові плани теж будуть на піку. А 
ось в кар’єрі чекати особливих змін і підйомів не варто – 
все буде протікати тихо і смиренно.

Телець
Вам рекомендовано поквапитися, бездіяльність 

Мавпа не сприймає. Вже сьогодні починайте планува-
ти. Буде чимало ділових пропозицій і можливостей для 
кар’єрного росту. Одружені почнуть турбуватися про ді-
тей, уникайте конфліктів з другою половинкою. 

Близнюки
Вас чекає зростання в професійному плані, за-

хоплення з боку колег і боса. До речі, рік Мавпи – час 
побороти всіх суперників. Вам це вдасться. Зміцнити 
фінансове становище допоможуть додаткові підробітки. 
На любовному фронті не ждіть спокою – успіхи перемін-
ні. Стосунки з коханою людиною, найімовірніше, приз-
ведуть обох у захват.

Рак
Примхлива Мавпа вирішила погратися з вашим щас-

тям. Воно вас наздожене під кінець року. А до цього вас 
чекають випробування. Але ви успішно подолаєте їх. На-
городою буде невимовне відчуття ейфорії, яке, можливо, 
вам ще не було знайоме. Всі негаразди обернуться гар-
монією, поліпшенням здоров’я, поповненням фінансів і 
розумінням коханої людини.

Лев
Ви, як і королева прийдешнього року, непередбачу-

ваний і живете дуже бурхливо. Те, що ви так довго плану-
вали, тепер можна втілити в життя. Однак ваша надмір-
на активність може стати перешкодою фінансовій удачі, 
взаєморозумінню і здоров’ю. Все це буде вносити у світлі 
дні 2016 року краплі похмурості і смутку. Трішки стрима-
ності вам не завадить.

Діва
Зміни чекають вас у всіх сферах життя: в коханні, 

кар’єрі, і навіть у фінансах. На роботі можлива постій-
на напруга, хоча в плані нових пропозицій для ведення 
бізнесу пощастить, як жодному з інших знаків. Зірки 
рекомендують не втрачати голову при отриманні таких 
привабливих пропозицій.

Терези
2016 рік складний для вас. Вам доведеться шукати 

себе, відчувати самотність. Надходитимуть пропозиції 
зайняти хорошу посаду. Зворотний бік медалі – це від-
сутність вдома, і хвилювання про близьких. Особливо 
вас хвилюватимуть діти. Подібний розрив між сім’єю і 
кар’єрою може стати причиною депресії. Але кінець року 
обіцяє спокій і кохання.

Скорпіон
Залиште ділові клопоти. Цей рік може стати для вас 

особливим. Дуже ймовірне поповнення родини. А це – 
свіжі емоції, інші турботи, радість. Зірки рекомендують 
присвячувати себе сім’ї. З усіх боків доля буде огорта-
ти вас добром, світлом і чесними, приємними людьми. 
Тому бажана повна віддача сім’ї – батькам, дітям, братам.

Стрілець
Зросте прагнення оточувати любов’ю тих, хто до-

рогий вашому серцю, але можливе непорозуміння з ко-
легами і навіть сусідами. На щастя, певним порятунком 
виявиться сімейне вогнище. Тут ви знайдете спокій. Пік 
успіху чекає вас у кар’єрному плані – здобутки в професії 
приведуть до заслуженого визнання.

Козеріг
Важко переоцінити значення цього року для вас. Ви 

будете любити, просуватися в кар’єрі, подорожувати 
і навіть творити щось, чого ще не уявляєте сьогодні. У 
коханні вас чекають і щирість, і помилки, але в підсумку 
любов і тепло наповнять ваше серце.

Водолій
Успішність 2016 року залежить від вашої фантазії, 

кмітливості і бажань. Починання дійдуть до успішного 
завершення. Це реально в разі вашої невтомної активної 
діяльності. Не забувайте про безпеку, обмежте свою до-
вірливість. Дбайте про здоров’я. Фінансова стабільність 
наблизиться наприкінці року.

Риби
Мавпа приготувала для вас спокійний і майже щас-

ливий період у житті. Одруженим Рибам треба вдячно 
приймати любов і увагу від своєї половинки та дітей. А 
ось самотні – навряд чи пізнають сімейне щастя в 2016 
році. Питання фінансів вирішиться непоганим прибут-
ком ближче до завершення року Мавпи.

ДОШКА ОГОЛОШЕНЬ

К У П Л Ю
Відпрацьоване електронне 
і електричне обладнання 
(телевізори, комп’ютери, 

пральні машини, холо-
дильники тощо), зношені       

вироби з твердої пластмаси, 
брухт чорних металів 

Тел. (044) 338 64 76; (073) 466 98 53;                       
        (097) 897 51 92; (050) 611 20 74

З ЮВІЛЕЄМ

Вітаємо 
директора та колектив

 КЗ «Банно-оздоровчий комплекс» 
з 10-річним ювілеєм. 

Зичимо успіхів, процвітання, 
натхнення, здоров’я. 

Так тримати на довгі роки!

З найкращими побажаннями, 
вдячні відвідувачі

Втрачений 

студентський квиток 

КВ № 10768739, 

виданий 1.09.2015 року 

Одіжей Дженіфер 

Індіді Київським 

університетом культури 

(факультет журналіс-

тики і міжнародних 

відносин, спеціаль-

ність журналістика), 

вважати недійсним.

Краще один раз посадити, 
ніж щороку рубати та купувати 
ялинки. Таким принципом керу-
валась міська влада, коли при-
ймала рішення щодо посадки 
новорічних ялинок в місцях про-
ведення масових заходів до різд-
вяно-новорічних свят. 

Першу таку ялинку висотою 
7,5 м було висаджено 12 грудня 
в парку ім. Шевченка в кінці 
головної алеї. Красуню-ялинку 
було привезено з Вінницької 
області. Перш ніж опинити-
ся в боярському парку, дерево 
близько 20 років доростало до 
потрібного розміру.

Невдовзі в парку було висад-
жено ще по три блакитні ялин-
ки висотою 3,5 – 4 м обабіч алеї. 

Також велика ялинка висо-
тою близько 5 м «оселилась» 17 
грудня біля Боярського будин-
ку культури. Ці ялинки стануть 
епіцентрами різдвяно-новоріч-
них святкувань. Та найголовні-
ше, вони будуть «багаторазово-
го» використання – з кожним 
роком виростаючи ще більши-
ми та красивішими.

А вже 19 грудня, в суботу, 
Святий Миколай прийшов до і 
до боярської малечі. Комуналь-
ники заздалегідь підготували 
парк до свята. На головній алеї 
було прикрашено центральну 
красуню-ялинку в оточенні мо-
лодших зелених сестриць. Вста-
новлено різдвяні будиночки, 
розвішано на деревах яскраві 
новорічні гірлянди.

Аніматори у новорічних 
костюмах розважали малечу 
та залюбки фотографувалися 
з охочими. Біля одного з бу-

диночків постійно крутилися 
дітлахи з батьками. Адже тут 
можна було поспілкуватися зі 
Святим Миколаєм, почитати 
йому віршик або заспівати пі-
сеньку і отримати подаруночок.

Коли стемніло, центр свят-
кування перемістився до ялин-
ки – Баба Яга намагалася за 
звичкою напакостити, але добра 
королева не дозволила їй це зро-
бити. Діти дружно звернулися до 
ангела-хранителя і сталося диво: 
Баба Яга перетворилася на милу 
і привітну Бабусю Ягусю, з якою 
так весело було гратися.

Не обійшлося без сюрпризу 
від електроенергетиків. Части-
ну міста, прилеглу до парку на 
певний час було знеструмлено. 
Але діти й дорослі не поспішали 
розходитись, адже головне диво 
цього вечора ще не відбулось.

Коли нарешті з’явилось 
світло, Святий Миколай разом 
з малечею засвітили новорічну 

НОВОРІЧНИЙ ЕПІЦЕНТР – У ПАРКУ ІМ. ШЕВЧЕНКА

ялинку. Уся алея засяяла ново-
річними гірляндами, яскраві 
ліхтарі розливали навколо мо-
лочне світло. А жителі щиро 
раділи, що Боярка потроху змі-
нюється. Повіяло на людей но-
ворічно-різдвяним настроєм.

Приємно, що серед весело-
щів та розваг знайшлося місце і 
для серйозної справи. Боярські 
волонтери влаштували благо-
дійний ярмарок. Купуючи суве-
ніри чи солодощі, можна було 
покласти кошти до спеціальної 
скриньки на потреби воїнів АТО. 

Щиро дякуємо всім госпо-
диням та господарям, які брали 
участь у ярмарку. 

26 та 27 грудня у парку             
ім. Шевченка знову працю-
ватиме новорічне містечко та 
приймальня Діда Мороза. На 
вас чекатимуть аніматори, ігри 
для дітей, виставка-ярмарок. 

Не сумуймо, адже Новий 
рік наближається! 


