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«Після обрання мене місь-
ким головою, була продовже-
на розпочата робота. 17 грудня 
2015 року проведено круглий 
стіл з приводу об’єднання те-
риторіальних громад. У його 
роботі взяли участь: голова 
Київської обласної ради Ган-
на Старикова, керівник Офісу 
реформ Київської області Во-
лодимир Удовиченко, депу-
тати Київської обласної ради. 
Було запрошено також пред-
ставників територіальних 
громад прилеглих до Боярки 
населених пунктів: Віти По-
штової, Малютянки, Забір’я, 
Тарасівки, Бобриці, Жорнів-
ки. Також відбувались нео-
дноразові зустрічі з можливи-
ми учасниками об’єднання. 

У результаті цього було до-
сягнуто домовленості з гро-
мадою села Малютянка. Це 
відбулось 22 лютого під час 
засідання сесії Малютянської 
сільської ради, що дозволяє 
нашим громадам розпочати 
процедуру об’єднання у скла-
ді Боярки та Малютянки.

Процедура наступна: піс-
ля прийняття Малютянською 
сільською радою рішення про 
згоду на об’єднання, міський 
голова Боярки повинен вида-
ти розпорядження про ство-
рення робочої групи у складі 
представників Малютянської 
та Боярської рад для роботи 
над підготовкою рішення про 
об’єднання громад. Початок 
роботи цієї групи є початком 
процедури об’єднання громад.

Після того як робоча група 
підготує проект рішення про 
об’єднання громад, цей про-
ект має пройти громадське 
обговорення як у Боярці, так 
і в Малютянці у відповідності 
до порядку проведення гро-
мадського обговорення, за-
твердженого рішенням сесії 
кожної з рад. 

Громадське обговорення 
може відбутися в різних фор-
мах. У законі прописано, що 
воно може тривати впродовж 
певного часу, і може відбува-

тися у формі «круглого столу», 
форуму, зустрічей тощо. Це 
вирішує міський чи сільський 
голова певної громади. 

Після проведення громад-
ського обговорення в грома-
дах, з урахуванням пропо-
зицій, які надійшли під час 
обговорення в кожній громаді, 
обидві ради мають ухвалити 
на своїх сесіях проект рішен-
ня про об’єднання.  

Після ухвалення рішення у 
двох радах, міський голова Бо-
ярки як ініціатор об’єднання у 
п’ятиденний термін повинен 
направити до обласної держ-
адміністрації відповідне по-
дання. У свою чергу, обласна 
держадміністрація має зроби-
ти висновок про відповідність 
рішення вимогам законодав-
ства та звернутися до ЦВК про 
проведення виборів голови 
об’єднаної територіальної гро-
мади.

Успішне завершення усієї 
процедури призведе до отри-
мання новим територіально-
адміністративним утворенням 
усіх повноважень, передба-
чених законодавством Укра-
їни. Найголовніше, Боярка 
отримає повноваження міста 
обласного значення з правом 
подальшого утворення всіх 
власних необхідних підрозді-
лів: освіта, медицина, культу-
ра тощо. Матимемо відділ по-
ліції, суд, прокуратуру. Нове 
утворення – об’єднана тери-
торіальна громада – буде під-
порядковуватися державному 
бюджету, обминаючи облас-
ний та районний рівні.

Окрім додаткових приві-
леїв, об’єднана громада отри-
має і додаткове навантаження, 
зокрема, це стосуватиметься 
створення усієї необхідної 
структурної мережі. Утриман-
ня закладів освіти, первинної 
ланки медицини лягатиме 
на нас. За попередніми роз-
рахунками, коштів, які отри-
муватиме таке територіальне 
об’єднання, вистачатиме з ве-
ликим запасом. 

Після утворення громади, 
нас чекають перші вибори 
голови і депутатів Боярської 
об’єднаної територіальної 
громади та старости Малю-
тянки.

Я готовий якомога швидше 
провести процес об’єднання, 
попри усю спокусу залиша-
тися міським головою Боярки 
впродовж наступних 5 років. 
Мені байдуже, хто очолить 
об’єднану громаду. Важливо, 
що від цього виграють місто, 
село та жителі.

Хочу зауважити, що тільки 
надходження від одного по-
датку з доходів фізичних осіб 
додасть до нашого бюджету 
понад 100 млн. грн. Для по-
рівняння – міський бюджет 
Боярки на 2016 рік складає 
близько 40 млн. грн. 

Нині кошти від цього по-

ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАД: МАЛЮТЯНКА З БОЯРКОЮ
Як повідомив Боярський міський голова Олександр Зарубін, 22 лютого під 

час сесії Малютянської сільської ради досягнуто домовленості щодо утворення 
об’єднаної територіальної громади у складі Боярки та Малютянки. Таким чином, 
зроблено перший реальний крок у цьому напрямку.

Відповідна робота з приводу створення об’єднаної громади проводилась і ра-
ніше. Ще в квітні минулого року з пропозицією щодо утворення об’єднаної те-
риторіальної громади міський голова та депутатський корпус Боярської міської 
ради попереднього скликання звернулись до сільських рад, суміжних з Бояркою. 
Також проводилась зустріч за участі представників громад Боярки та сусідніх на-
селених пунктів.

Про подальші кроки нової влади – в розмові з Боярським міським головою 
Олександром Зарубіним.

датку надходять до район-
ного бюджету. У випадку 
об’єднання — залишатимуть-
ся в повному обсязі у бюдже-
ті об’єднаної територіальної 
громади. 

У рамках утворення 
об’єднаної громади буде про-
ведено ряд заходів як у Бо-
ярській міській, так і в Ма-
лютянській сільській радах, 
відбудуться консультації в 
Офісі реформ з приводу на-
ших дій. Попередній аналіз 
податкових надходжень доз-
воляє розраховувати на пози-
тивний результат об’єднання 
у вигляді створення спромож-
ної об’єднаної територіальної 
громади.

Ширше визначення спро-
можної територіальної грома-
ди звучить так: «територіальні 
громади сіл (селищ, міст), які 

в результаті добровільного 
об’єднання здатні самостійно 
або через відповідні органи 
місцевого самоврядування 
забезпечити належний рівень 
надання послуг, зокрема у 
сфері освіти, культури, охоро-
ни здоров’я, соціального за-
хисту, житлово-комунального 
господарства, з урахуванням 
кадрових ресурсів, фінансо-
вого забезпечення та розвитку 
інфраструктури відповідної 
адміністративно-територіаль-
ної одиниці».

На мою думку, до кінця 
цього року цілком реаль-
но пройти усю процедуру 
об’єднання, щоб вийти на 
фінішну пряму – проведення 
місцевих виборів». 

Продовження на стор. 2
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Про затвердження Порядку 
проведення громадських обго-
ворень з питань добровільного 
об’єднання територіальних гро-
мад

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ
чергова 5 сесія

РІШЕННЯ №5/164
від 16 лютого 2016 р.          м. Боярка

1. Цей Порядок визначає ме-
ханізм проведення громадського 
обговорення та основні вимоги 
до його організації та розгляду 
узагальнених пропозицій (зау-
важень) під час розгляду питань 
про добровільне об’єднання те-
риторіальних громад відповідно 
до Закону України «Про добро-
вільне об’єднання територіаль-
них громад».

2. Громадське обговорення 
проводиться з метою залучення 
представників громадськості 
до розгляду пропозицій щодо 
добровільного об’єднання те-
риторіальних громад під час 
прийняття відповідного рішен-
ня. Участь у громадському об-
говоренні можуть брати фізичні 
особи, що є членами територі-
альної громади міста Боярка, 
залучені організаторами гро-
мадського обговорення фахів-
ці, запрошені організаторами 
обговорення представники су-
міжних територіальних громад 
та/або посадові особи їх органів.

3 Рішення про проведен-
ня громадського обговорення 
приймається міським головою 
і повинно містити питання, що 
виноситься на громадське обго-
ворення, строк його проведен-
ня та імена відповідальних осіб. 

4. Організацію громадських 
слухань в місті Боярка з питань, 
визначених цим Порядком, 
здійснює виконавчий комітет.

5. Виконавчий комітет за-
безпечує:

• оприлюднення інформації 
про призначення громадського 
обговорення;

• реєстрацію, розгляд та уза-
гальнення пропозицій громад-
ськості;

• підготовку відповідей на 
пропозиції, зауваження учасни-
ків громадського обговорення;

• оприлюднення результатів 
громадського обговорення.

6. Пропозиції (зауваження) 
учасників громадського обго-
ворення подаються у письмовій 
чи усній формі, надсилаються 
електронною поштою із за-
значенням прізвища, імені, по 
батькові та адреси особи, яка їх 
подає. Пропозиції (зауважен-
ня) реєструються організато-
ром громадського обговорення. 
Юридичні особи подають про-
позиції (зауваження) у пись-
мовій чи електронній формі із 
зазначенням їх найменування 
та місцезнаходження. Анонімні 
пропозиції (зауваження) не ре-
єструються і не розглядаються. 

7. Організатор громадського 
обговорення не зобов’язаний пе-
ревіряти достовірність інформації 
про фізичних або юридичних осіб, 
яка міститься у поданих ними від-
повідно до пункту 6 цього Поряд-
ку документах. 

8. У ході проведення конфе-
ренцій, форумів, громадських 
слухань, засідань за круглим 
столом, зборів, зустрічей з гро-
мадськістю у рамках громад-
ського обговорення ведеться 
протокол, у якому фіксуються 
всі пропозиції (зауваження).

9. Організатор громадсько-
го обговорення протягом 2 днів 
після закінчення строку подан-
ня пропозицій (зауважень) уза-
гальнює їх та готує звіт, у якому 
зазначаються найменування 
організатора, зміст питання, що 
виносилося на громадське об-
говорення, інформація про осіб, 
які взяли участь в обговоренні 
порушеного питання, а також 
узагальнений аналіз пропози-
цій (зауважень), що надійшли 
під час проведення громадсько-
го обговорення.
СЕКРЕТАР РАДИ            О. І. Романченко

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення міської ради 

від 16.02.2016 № 5/164

Порядок
проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання 

територіальних громад

Відповідно до частини 4 
статті 5 Закону України «Про 
добровільне об’єднання тери-
торіальних громад» 
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок про-
ведення громадських обгово-
рень з питань добровільного 
об’єднання територіальних гро-
мад (додається).
МІСЬКИЙ ГОЛОВА            О. О. ЗАРУБІН

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

22 лютого на виконання від-
повідного рішення виконавчого 
комітету Боярської міської ради 
бригада працівників КП «Бояр-
ське ГВУЖКГ» на чолі з заступ-
ником начальника Геннадієм 
Рашковським прибули на вул. Є. 
Коновальця (Ворошилова), 23. 
Мета – демонтаж самовільно 
встановлених гаражів.

Роботи було розпочато зі 
зрізання замка на воротах пер-
шого з п’яти гаражів, які приля-
гають до дитячого майданчика. 
Невдовзі нагодився власник са-
мовільно встановленої споруди. 
Документів про право власнос-
ті на гараж у нього не було, але 
чоловік голосно вимагав при-
пинити демонтаж. Власники 
інших гаражів також вийшли на 
місце події.

Щоб уникнути конфліктної 
ситуації, було вирішено від-
класти роботи з демонтажу до 
кінця тижня. Власники гаражів 
попросили час для вирішен-
ня питання щодо перенесення 
своїх гаражів.

Як прокоментував ситуацію 
Геннадій Рашковський, вико-
нання рішення виконкому по-
требує вольових дій. «У місті не 
може бути й мови про самовіль-

ний захват землі та самочинне 
встановлення будь-яких споруд. 
Що стосується даних гаражів, 
вони заважають не лише вста-
новленню додаткових ігрових 
елементів на дитячому майдан-
чику. Також необхідно звіль-
нити місце для облаштування 
сміттєвого майданчика. Зрозу-
міло, що він не може впритул 
прилягати до дитячого ігрово-
го. Крім цього гаражі обмеж-
ують доступ автовишки до опор 
електропередач, що в свою чер-
гу унеможливлює проведення 
робіт з освітлення прибудинко-
вої території по вул. Коноваль-

ця, 23. Тож роботи з демонтажу 
усіх незаконно встановлених 
гаражів у будь-якому разі буде 
продовжено».

До речі, за словами Генна-
дія Рашковського, 23 лютого 
було припинено спробу само-
вільного виконання земляних 
робіт по вул. Білогородській, 32. 
Власник приватного будинку 
вирішив викопати яму для ка-
налізації. При цьому було зруй-
новано частину тротуару. Ці дії 
було припинено, яму засипано, 
а про факт адміністративного 
правопорушення було складено 
відповідний адмінпротокол. 

ДЕМОНТУВАТИ НЕ МОЖНА ЗАЛИШИТИ

Життєдіяльність людини в 
усіх її проявах, як правило, зав-
дає величезної шкоди довкіллю. 
Не є винятком і Боярка. Як по-
відомив в. о. директора КП «Бо-
ярка-Водоканал» Олег Огійчук, 
нещодавно працівники підпри-
ємства спільно з представника-
ми екологічної інспекції провели 
рейд. Мета – виявлення фактів 
незаконного зливання нечистот 
приватними підприємцями, які 
надають асенізаторські послуги. 

«Працівники екологічної ін-
спекції провели заміри. Резуль-
тати перевірки якості ґрунтових 
вод невтішні: виявлено підви-
щений вміст аміаку. Це прямий 

наслідок несанкціонованого 
зливання нечистот. Через це 
шкідливі речовини потрапля-
ють до ґрунтових вод. 

Звертаюсь до всіх приватних 
підприємців, які вивозять бочка-
ми нечистоти, з проханням ви-
возити їх на очисні споруди, що 
обслуговує КП «Боярка-Водока-
нал». Та, відповідно, сплачувати 
за це підприємству, а не зливати 
нечистоти в околицях Боярки. 

Поки що ми закликаємо 
підприємців – власників асе-
нізаційних машин – утриму-
ватися від зливання нечистот у 
навколишнє середовище. Зго-
дом вдамося до більш жорстких 
заходів».

ОГОЛОШЕННЯ
КП «Боярка-Водоканал» 

надає послуги з вивезення рід-
ких побутових відходів із ви-
грібних ям. 

Об’єм асенізаційної бочки – 
3,8 м3; вартість для населення – 
260 грн. (з ПДВ).
Телефон для замовлення послуги: 
(04598) 40-249 
(диспетчер цілодобово). 

АСЕНІЗАТОРІВ ПОПЕРЕДЖАЮТЬТриває робота з паспортиза-
ції дитячих майданчиків міста 
за винятком тих, що встановле-
ні на території закладів освіти. 
Проведено фото обстеження 
усіх наявних майданчиків. Із 29 
майданчиків 70 відсотків потре-
бують косметичного ремонту 
з частковою заміною деталей 

Триває робота з боржника-
ми – споживачами послуг з ви-
везення сміття з приватного сек-
тора. Як повідомив начальник 
КП «Боярське ГВУЖКГ» Віктор 
Камінський, вже проведено кіль-
ка рейдів з перевірки наявності у 
підприємців договорів про виве-
зення сміття. Із 20 порушників 5 
вже уклали відповідні договори з 
КП «БГВУЖКГ».

Також заплановано посили-
ти роботу з жителями приват-
ного сектора щодо укладення 
договорів на вивезення сміття. 
Вже найближчим часом жите-
лі будинків, які не мають до-
говорів, отримають відповідне 
попередження-пропозицію від 
комунальників.

Цікаво, що комунальники 
розглядають варіанти органі-

БОРЖНИКІВ ПОТУРБУЮТЬ
зації якісного обслуговування 
жителів приватного сектора. 
Один із них – придбання ін-
дивідуальних іменних контей-
нерів для кожного приватного 
будинку після укладення дого-
вору про вивезення сміття. Від-
повідні пропозиції готують для 
розгляду на профільних депу-
татських комісіях.

Як тільки дозволятимуть 
температурні умови, комуналь-
ники активно візьмуться за бла-
гоустрій міста. Про це повідо-
мив заступник начальника КП 
«Боярське ГВУЖКГ» з благо-
устрою Геннадій Рашковський.

«Вже розроблено ескізи про-
ектних рішень для облашту-
вання клумб на Білогородській 
і Тарасівській транспортних 
розв’язках, а також в’їзної гру-

ПРО КЛУМБИ ТА ЗЕЛЕНІ ЗОНИ
пи до Боярки з боку села Свято-
петрівське.

Йдеться про придбання 
агератуму, спіреї японської та 
інших квітково-декоративних 
рослин.

Також у планах – проведен-
ня робіт на зелених зонах по вул. 
Білогородській. Заплановано 
зрізати верхній шар ґрунту, за-
бруднений після зимового по-
сипання доріг. Цей ґрунт буде 

використано для підсипання 
ярів, ям тощо. 

Натомість комунальники 
планують завезти землю та за-
сіяти її газонною травою. «Фі-
нансування цих потреб досить 
обмежене, – говорить Геннадій 
Олександрович, – але ми шу-
каємо можливості «вписатися» 
у кошторис. І, звісно, всі наші 
кроки ми погоджуємо на про-
фільних депутатських комісіях».

ДИТЯЧІ МАЙДАНЧИКИ ПАСПОРТИЗУЮТЬ
ігрових елементів. П’ять май-
данчиків потребують серйозно-
го ремонту.

«Також ми шукаємо шляхи 
для дотримання вимог чинних 
нормативів для якості та збе-
реження піску у дитячих пісоч-
ницях, – говорить Геннадій 
Рашковський. – Згідно з вимо-

гами, пісок потрібно накривати 
у період, коли діти не граються. 
Також його необхідно заміню-
вати двічі на рік. Пісок, який 
втратив придатність, ми плану-
ємо використовувати для інших 
господарських потреб підпри-
ємства. А натомість завозити у 
пісочниці свіжий пісок».

До уваги споживачів теплової енергії: бюджетних організацій 
та інших споживачів (крім населення)

Згідно з постановою НКРЕКП № 54 від 28.01.2016 р. «Про 
внесення змін до деяких постанов НКРЕКП», КП «Боярське 
ГВУЖКГ» вводить у дію з 01.02.2016 року нові тарифи на тепло-
ву енергію для потреб бюджетних установ та інших споживачів 
(крім населення) – 1254,28 грн. за 1 Гкал (без ПДВ); 1505,14 грн. 
за 1 Гкал (з ПДВ).

КП «БГВУЖКГ» ПОВІДОМЛЯЄ:

ПРОДОВЖЕННЯ ЗІ СТОРІНКИ 1
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Під головуванням міського 
голови Олександра Зарубіна 22 
лютого відбулась щотижнева ко-
мунальна нарада, у якій взяли 
участь перший заступник місько-
го голови Валерій Шульга, заступ-
ники міського голови Дмитро 
Гусятинський та Тетяна Кочкова, 
секретар Боярської міської ради 
Ольга Романченко, а також керів-
ники всіх комунальних підпри-
ємств міста. 

Учасники засідання прозві-
тували про виконання поперед-
ніх доручень. Міський голова 
Олександр Зарубін акцентував 
увагу присутніх на тому, що 
сьогодення вимагає від керів-
ництва міста здатності реалізо-
вувати довгострокові проекти. 
Тому він дав доручення началь-
нику КП «БГВУЖКГ» впро-
довж найближчого часу зроби-
ти повну інвентаризацію доріг, 
тротуарів у Боярці. До речі, це 
стане підготовкою до зимового 
періоду 2016-2017 рр. Завдяки 
цьому буде легше розрахувати 
необхідну кількість посипочно-
го матеріалу, паливно-мастиль-
них матеріалів тощо.

Територія міста буде розпо-
ділена таким чином, щоб з на-
станням морозів кожен розумів, 
хто і що прибирає, і за яку ді-
лянку міста відповідає. Такий 
«технологічний» прийом дозво-
лить комунальникам з’ясувати 
необхідність придбання тієї чи 
іншої спецтехніки та інвентарю. 

Ці та інші роботи – складо-
ві майбутнього паспорту міс-
та, який необхідно розробити 
впродовж найближчих місяців.

Також міський голова Олек-
сандр Зарубін висловив думку 
щодо необхідності повного пе-
реведення ДНЗ Боярки на аль-
тернативні види опалення.

ДОВГОТРИВАЛІ 
ПРОЕКТИ — МІСТОК 
ДО МАЙБУТНЬОГО

Виконавчий комітет Бояр-
ської міської ради оголошує кон-
курс на заміщення вакантних 
посад посадових осіб місцевого 
самоврядування:

• начальник відділу реєстра-
ції місця проживання громадян 
та формування і ведення реєс-
тру територіальної громади – 1 
штатна одиниця; 

• головний спеціаліст відді-
лу реєстрації місця проживан-
ня громадян та формування і 
ведення реєстру територіальної 
громади – 1 штатна одиниця;

• провідний спеціаліст відді-
лу реєстрації місця проживання 
громадян та формування і ве-
дення реєстру територіальної 
громади – 1 штатна одиниця.

Вимоги до кандидатів: гро-
мадянство України, вища осві-
та відповідного професійного 
спрямування за освітньо-ква-
ліфікаційним рівнем магістра, 
спеціаліста. Стаж роботи за фа-
хом у державній службі не мен-
ше 3 років або стаж роботи за 
фахом в інших сферах не менше 
5 років. Досконале знання дер-
жавної мови, вміння працюва-
ти на комп’ютері.

Згідно з чинним порядком 
щодо заміщення вакантної по-
сади державного службовця, 
конкурсанти складають у пись-
мовій формі іспити на знання 
Конституції України, законів 
України «Про місцеве само-
врядування в Україні», «Про 

державну службу», «Про службу 
в органах місцевого самовря-
дування» та «Про запобігання 
корупції», а також законодав-
ства з урахуванням специфіки 
функціональних повноважень 
відповідного структурного під-
розділу.

Для участі в конкурсі пода-
ються документи:

заява про участь у конкурсі; 
заповнена особова картка (форма 
П-2 ДС) з відповідними додатка-
ми; 2 фотокартки розміром 4х6 
см; копії документів про освіту; 
декларація про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінан-
сового характеру за минулий 
рік, копії паспорта і військового 
квитка; медична довідка про стан 
здоров’я особи, яка претендує 
на зайняття посади, пов’язаної 
з виконанням функцій держави 
або місцевого самоврядування за 
формою № 133/о, затвердженою 
наказом Міністерства охорони 
здоров’я України від 30.07.2012 р. 
№ 578; номер ідентифікаційного 
коду.

Термін подання документів: 
протягом 30 календарних днів з 
дня оголошення про проведен-
ня конкурсу. 

За довідками звертатись за 
адресою: м. Боярка, вул. Біло-
городська, 13, кабінети № 6, 7.

Телефони для довідок: 
43-241, 41-705.

ОГОЛОШЕННЯ
Ось уже декілька років пос-

піль активні та свідомі боярчани 
долучаються до всеукраїнської 
акції «Зробимо Україну чистою» 
і проводять навесні не лише ге-
неральне прибирання Боярки, 
але й змінюють екологічну сві-
домість містян та залучають до 
цього молоде покоління.

Акція «Зробимо Україну 
чистою» не підтримує жодної 
політичної партії та є некомер-
ційним проектом. Це соціаль-
ний проект, який проводиться 
винятково на громадських заса-
дах. У ньому беруть участь гро-
мадські організації, комерційні 
структури, державні установи 
та підприємства, співробітники 
яких приєднуються до акції на 
рівні корпоративної соціальної 
відповідальності, громадяни та 
гості країни.

21 лютого в приміщен-
ні ЦСПР зібралися активісти 
екологічного руху, зокрема, 
представники ГО «Боярський 
простір», Боярської залізнич-
ної станції і просто небайдужі 
боярчани для координації своїх 
зусиль щодо всеукраїнської ак-
ції, яка має відбутися 23 квітня 
цього року. До них долучилася 
і заступник міського голови Те-
тяна Кочкова.

23 квітня у рамках всеукра-
їнської акції «Зробимо Україну 
чистою» у Боярці планується 
провести акції не лише громад-
ського прибирання довкілля, а, 
передусім, зміни екологічного 
мислення боярчан, а також за-
лучення учнів шкіл і навіть ви-
хованців дитячих садків. Тому 
це буде не лише збір одно-
думців, а й усіх небайдужих 
до навколишнього довкілля. У 
планах також проведення кон-
цертів, ярмарків, конкурсів.

Найбільше присутніх хви-
лювала подальша доля чистих 
територій, адже вона за декіль-
ка днів/тижнів знову стає та-
кою ж, як і до прибирання, на 
що Тетяна Кочкова зауважила, 

що міська влада і комуналь-
ники повсякчас сприятимуть 
збереженню чистоти в місті і 
застосовуватимуть до поруш-
ників адміністративне пока-
рання. Дуже конструктивну 
позицію зайняв і представник 
залізниці по станції Боярка  
Ігор Гончаренко, який також 
пообіцяв не лише взяти участь 
в екозаходах, але й активно до-
лучатися до справи утилізації 
сміття.

Організатори акції налашто-
вані оптимістично й заклика-
ють усіх небайдужих боярчан 
долучатися до розбудови нашо-
го європейського міста!

Ольга Городня

БОЯРЧАНИ ЗА ЧИСТЕ ДОВКІЛЛЯ НЕ ЛИШЕ НА СЛОВАХ

Нинішнє громадсько-полі-
тичне життя Боярки настільки 
насичене, що активістам вже 
доводиться вибирати, якому за-
ходу надати перевагу. Однак, 
подія, що відбулася суботнього 
вечора, 20 лютого, зібрала у залі 
Боярського НВК «Гімназія – ЗОШ 
І ст.» багато небайдужих боярчан, 
представників влади та громад-
ськості. Це був Форум електрон-
ної демократії у місті Боярка.

Міський голова Олександр 
Зарубін представив громад-
ськості програму: «Відкрита та 
прозора влада: як громадськість 
може контролювати та вплива-
ти на рішення міської влади». 

Також він зазначив, що основа 
цього заходу – реалізація його 
передвиборчої програми щодо 
концепції влади як партнера 
громадськості, прозорого фор-
мування та витрачання місько-
го бюджету, налагодження зво-
ротного зв’язку влада-громада 
через новостворений сайт гро-
мадських звернень. 

«Подібний сервіс звернень 
і петицій уже давно й успішно 
випробуваний на прикладі Ки-
єва, і якщо його вдасться реалі-
зувати в нас, це стане першим 
подібним інноваційним проек-
том на Київщині. Однак, щоб 
це не був лише прожект, буде 
запровад-жено відповідальність 
посадових осіб, які проігнору-
вали або не належним чином 
зреагували на звернення чи пе-
тицію», – зазначила заступник 
мера Тетяна Кочкова.

Про новітні технології у 
взаємозв’язку влада-грома-
да: «Модернізація демократії: 
впровадження інноваційних 
ІТ-рішень для налагодження 
діалогу Влади та Народу» цікаво 
розповів Сергій Лобойко, ке-
рівник Центру розвитку іннова-
цій НАУКМА, експерт в галузі 

е-Демократії РПР і стратегічної 
групи KyivSmartСity. Цей елек-
тронний сервіс вкрай необхід-
ний відповідальним керівникам 
та владі, які хочуть тримати руку 
на пульсі життя міста, а не лише 
варитися у власному соку ка-
бінетних рішень. Різні групи у 
соцмережах можуть нести лише 
інформаційну функцію, та й то 
в обмеженому масштабі, адже 
навіть тисяча лайків під постом, 
не здатна винести проблеми на 
рівень міського обговорення, як 
це можуть зробити петиції. 

Ця послуга не так давно за-
володіла інформаційно-урядо-
вим простором – лише 8 років 
тому, такий сервіс з’явився у 
Білому Домі США, та вже набув 
великого поширення і підтрим-
ки у світі. Можна сказати, що 
петиція – це порядок денний 
міста, на який слід звернути 
увагу владі.

Більш практично предста-
вив сервіс електронної демо-
кратії: «Впровадження сервісів 
е-Демократії у містах України: 
приклади Києва, Миколаєва та 
Дніпропетровська» Олександр 
Єфремов, експерт в ІТ та e-Dem 
компанії Kitsoft. Тобто Боярці 
не доведеться вигадувати свій 

ПЕТИЦІЯ – ПОРЯДОК ДЕННИЙ МІСТА 

власний велосипед, подібна 
програма опрацьована і перебу-
ває у стані постійного розвитку.

Експерт у галузі ІТ з багато-
річним досвідом роботи у ком-
паніях України, Данії, Німеч-
чини та США, Ігор Мальченюк 
розповів присутнім про досвід 
електронної демократії, зокре-
ма, в Швейцарії, де плебісцити 
з різних питань проводяться 
ледь не кожного тижня. Він та-
кож навів дані трирічної давни-
ни, які оприлюднив тижневик 
«Контракти», – рейтинг міст-
супутників Києва, найкращих 
для життя, за критеріями: якос-
ті доріг, доступності медичних 
послуг, забезпечення дитячими 
садками тощо. Так ось Боярка, 
посідала в цьому рейтингу «по-
чесне» 9-те місце з 10-ти… Пер-
шість була віддана сусідньому 
Ірпеню. 

Увесь форум проходив у 
форматі жвавого діалогу, від-
чувалося, що присутнім не 
байдужа доля свого міста і його 
подальший розвиток. Залиши-
лося лише втілити усе задумане 
в життя, і піднятися у тому рей-
тингу дружніх для життя міст на 
передові позиції.

Ольга Городня  
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15 лютого відбулось відкриття 
Центру обслуговування побутових 
споживачів ПАТ «Київобленерго».

З цього приводу «Боярка-
інформ» зустрілась з в. о. на-
чальника Києво-Святошин-
ського районного підрозділу 
ПАТ «Київобленерго» Романом 
Христюком. 

«Відтепер споживачі ПАТ 
«Київобленерго» можуть отри-
мати весь спектр послуг у новому 
Центрі обслуговування за адре-
сою: м. Боярка, вул. Білогород-
ська, 11-а, – розповідає Роман 
Христюк. – Покращення роботи 
зі споживачами – одне з пріори-
тетних завдань. Товариство до-
кладає максимум зусиль для того, 

аби співпраця з нашими спожи-
вачами була чесною та прозорою.

Центр обслуговування по-
бутових споживачів – один 
із найважливіших проектів 
ПАТ «Київобленерго», оскіль-
ки спрямований на роботу зі 
споживачами Товариства, він 
є черговою ланкою у процесі 
консолідації зусиль компаній 
з метою поліпшення якості об-
слуговування побутових спо-
живачів та якнайповнішого 
задоволення їх потреб», – на-
голосив в. о. начальника район-
ного підрозділу Роман Христюк.

«Ми прагнемо зробити всі 
послуги Товариства максималь-
но зручними, комфортними та 
простими для споживача – роз-
повідає провідний фахівць з об-
слуговування споживачів Оль-
га Саідова. – Звернувшись до 
Центру, кожен побутовий спо-
живач зможе отримати необхід-
ні консультації та роз’яснення 
із Правил користування елек-
тричною енергією для населен-
ня, щодо стану розрахунків за 
електроенергію, порядку пере-
оформлення особових рахунків, 
щодо тарифів для населення і 
з питань оформлення пільг та 
субсидій, а також замовлення 
на супутні послуги щодо об-
слуговування приладів обліку, в 

ПОСЛУГИ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» ТЕПЕР У БОЯРЦІ
тому числі встановлення бага-
тотарифних лічильників».

У новому приміщенні перед-
бачені всі умови для комфорт-
ного перебування відвідувачів, 
окрім того, спектр сервісів Цен-
тру і надалі поповнюватиметься 
новими та зручними послугами 
для споживачів, аби стати тим 
місцем, де кожен споживач 
отримає відповіді на всі запи-
тання. До речі, жителі Боярки 
та  району у Центрі можуть роз-
рахуватися за спожиту електро-
енергію без комісії».

Новий Центр обслуговуван-
ня споживачів працює: з поне-
ділка до п’ятниці з 8:00 до 17:00. 

Адреса: м. Боярка, вул. Біло-
городська, 11-а.

ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»
інформує про введення нових тарифів на електроенергію, що відпускається населенню, на комунально-побутові потреби 

релігійних організацій, міському електричному транспорту
НА ПеРІОД З 1 БеРеЗНЯ ДО 30 КВІТНЯ 2016 Р.

Згідно з листом НКРЕКП від 
03.02.2016 № 827/17.2/7-16 еко-
номічно-обгрунтований рівень 
тарифу на електричну енергію 
для побутових споживачів (насе-
лення) станом на 01.01.2016 скла-
дає 194,40 коп./кВт.год (з ПДВ). 

При цьому для вразливих 
верств населення, зокрема для 
багатодітних, прийомних сімей 
та дитячих будинків сімейного 
типу, населенню, яке проживає 
в багатоквартирних будинках, 
не газифікованих природним 

газом і в яких відсутні або не 
функціонують системи центра-
лізованого теплопостачання, та 
гуртожитках установлені тари-
фи на електричну енергію на 
найнижчому рівні.

КАТЕГОРІЇ СПОЖИВАЧІВ за 1 кВт год

за обсяг, спожитий до 100 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) 0,57 грн

 за обсяг, спожитий понад 100  кВт∙год до 600 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) 0,99 грн

за обсяг, спожитий понад 600  кВт∙год електроенергії на місяць 1,56 грн

Для населення (у тому числі, яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами):

Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання 
електроенергії

0,57 грн

Для населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахун-
ковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи, житлово-експлуатаційним 
організаціям, крім гуртожитків

0,99 грн

Для гуртожитків (які підпадають під визначення «населення, яке розраховується з енергопоста-
чальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку»)

0,57 грн

Для населення, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), 
обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками:

за обсяг, спожитий до 3600 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) 0,57 грн

за обсяг, спожитий понад 3600 кВт∙год електроенергії на місяць 1,56 грн

за обсяг, спожитий до 3600 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) 0,57 грн

за обсяг, спожитий понад 3600 кВт∙год електроенергії на місяць 1,56 грн

Для населення, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом, і в яких відсутні або не функціонують 
системи централізованого теплопостачання:

Електрична енергія, яка витрачається в багатоквартирних будинках та гуртожитках на технічні цілі (роботу 
ліфтів, насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку 
на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків, відпускається за тарифом 82,5 коп. за 
1 кВт год (без ПДВ).

Електрична енергія, яка витрачається в дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, га-
ражно-будівельних кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території, відпускається за тари-
фом 82,5 коп. за 1 кВт год (без ПДВ).

25 лютого відбулася поза-
чергова 6 сесія VIІ скликання 
Боярської міської ради. У поряд-
ку денному – одне питання: «Про 
внесення змін до рішення черго-
вої 3 сесії Боярської міської ради 
VII скликання від 22.12.2015 
року № 3/18 «Про затвердження 
міського бюджету на 2016 рік».

Цікаво, що депутати цього 
разу вперше голосували по-
іменно у відповідності із зако-
ном. Рішенням сесії було виді-
лено 2 млн. грн. для погашення 
боргу КП «Боярка-Водоканал» 
перед ПАТ «Київобленерго».

Міський голова Олександр 
Зарубін прокоментував необ-
хідність термінового скликання 
позачергової сесії: «Три дні тому 
керівництво РЕМ попередило 
нас з приводу відключення від 
електропостачання КП «Бо-
ярка-Водоканал» за борги. Ми 
звернулися до них з гарантійни-
ми листами, що на 1 березня зби-
раємо сесію і до 15 березня повніс-
тю розрахуємося по цих боргах. Я 
переглянув статистику минулого 
року: ці борги – близько 2 мільйо-
нів – були і раніше. Ми погасили                                                                           
1 млн. 200 грн. із державного бю-
джету. Зараз борг знову склав      
2 млн. 400 тис. грн. 

Після надання наших гаран-
тійних листів, керівництво РЕМ 
запевнило, що все нормально, 
що вони розуміють ситуацію. 

Але 24 лютого близько 15:00 без 
попередження було відключено 
від електропостачання дві ВНС. 
На цих підйомах у нас дві лікар-
ні, дитячі садочки, опалення 
міста (майже півміста вчора за-
лишилося без води!), соціальні 
об’єкти. 

Три дні тому були надані 
гарантії, почалася робота в ко-
місіях, і все було погоджено, а 
тут раптом – фактично ульти-
матум: поки ви не розрахуєтесь 
до останньої копійки, питання 
включення вирішено не буде. 
За допомогою районної дер-
жавної адміністрації питання 
вдалося залагодити за умови, 
що 25 лютого о 10:00 всі доку-
менти вже будуть у Держказна-
чействі. Можливо, РЕМу вкрай 
потрібні гроші, а можливо — це 
політичне замовлення. 

Попереднього року в дер-
жавному бюджеті було закла-
дено видатки на компенсацію 
різниці в тарифах на електро-
постачання. Завдяки цьому з 
центрального бюджету було за-
лучено близько 6 млн. грн. на 
погашення цих боргів. У цьому 
році ця норма відсутня. І якщо 
в державний бюджет не внесуть 
зміни, то ми щомісяця будемо 
дофінансовувати приблизно 
500 тис. грн. на погашення різ-
ниці в тарифах».

ДЕНЬ БЕЗ ВОДИ ОБІЙШОВСЯ 
В ДВА МЛН. ГРН.

ДСНС КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ ІНФОРМУЄ

Кожна людина повинна чіт-
ко уявляти свою поведінку при 
надзвичайних ситуаціях, еваку-
ації та бути психологічно гото-
вою до самозахисту і адекватної 
поведінки під час масових заво-
рушень та дій правоохоронних 
органів щодо їх припинення.

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ:
Намагайтеся уникати вели-

ких скупчень людей, не при-
єднуйтеся до натовпу. Під час 
масових заворушень, за можли-

вості, обійдіть натовп.
Якщо Ви потрапили в натовп:

• йдіть у напрямку від центру 
до краю натовпу, намагаючись 
поступово вибратися з нього;

• глибоко вдихніть і розведіть зі-
гнуті в ліктях руки в сторони, щоб 
грудна клітка не була здавлена;

• намагайтесь знаходитись по-
далі від людей, які мають великі 
предмети чи сумки;

• втримуйте рівновагу, щоб 
не впасти;

• не тримайте руки в кише-
нях;

• у разі загострення ситуації 
негайно звільніться від будь-
якої ноші, насамперед від сум-
ки на довгому ремені чи шарфа;

• якщо у вас щось випало, у 
жодному разі не нахиляйтеся, 
щоб підняти;

• у разі падіння намагайтесь 
якнайшвидше піднятися на 
ноги.

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ГРОМАДЯНАМ ЩОДО ПРАВИЛ ПОВЕДІНКИ В НАТОВПІ

Голова Києво-Святошинської 
районної державної адміністра-
ції Мирослава Смірнова пред-
ставила нового головного лікаря 
Центральної районної лікарні. 
Відтепер очолюватиме Централь-
ну районну лікарню Києво-Свя-
тошинського району Олександр 
Завадецький, лікар-організатор 
вищої категорії. 

«Я рада, що сьогодні ми 
представляємо кваліфікованого 
лікаря, який живе та працює в 
районі не один рік», – зверну-
лася до колективу голова РДА. 
Варто зазначити, що Олександр 
Завадецький – добре відома 
людина чи не кожному праців-
нику медичної галузі своїм до-
свідом та кваліфікованістю. 19 
років він очолював ЦРЛ до сум-
нозвісного попередника.

Також Мирослава Смірно-

ЦРЛ МАЄ НОВОГО ГОЛОВНОГО ЛІКАРЯ
ва доручила новому очільнику 
ЦРЛ та керівнику районного 
відділу охорони здоров’я вже 
найближчим часом показати 
плідну роботу, щоб якомога 
швидше як медичні працівни-
ки, так і пацієнти відчули сут-
тєві зміни. Тим паче, що вже 
виділені значні кошти на про-
ведення капітальних ремонтів 
приміщень інфекційного відді-
лення, харчоблоку, централь-
ного стерилізаційного відді-
лення, дитячого відділення 
районної лікарні; проведення 
реконструкції приймального 
відділення; придбання медич-
ного обладнання для полого-
вого та дитячого відділення, 
невідкладної допомоги; при-
дбання санітарного транспорту 
для невідкладної допомоги; а 
також на придбання медичного 
обладнання, оргтехніки та ме-
блів, придбання програмного 
забезпечення.

ПРИЗНАЧЕННЯ

АКТУАЛЬНО
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Розпочате у травні 1988 року 
виведення військ з Афганістану 
закінчилося 15 лютого 1989 року. 
Групи радянських військ остаточ-
но покинули цю країну.

15 лютого незалежна Укра-
їна офіційно вшановує День 
пам’яті загиблих воїнів-інтер-
націоналістів та День виводу 
військ з Афганістану. 27 річни-
цю виведення військ з Афга-
ністану у Боярці відзначили 13 
лютого 2016 року.

Розпочалися урочистості з 
покладання квітів воїнам-інтер-
націоналістам у парку Перемоги, 
куди того дня, крім ветеранів Аф-
ганістану, прийшли і бійці АТО. 
Поминальну панахиду відслужив 
настоятель Свято-Покровської 
парафії УАПЦ о. Димитрій.

Продовженням стала урочис-
та частина у Будинку культури                                                                                     
с. Тарасівка. Голова Києво-Свя-
тошинської райради Олексій 
Нестеренко вручив відзнаки 
Президента України – пам’ятну 
медаль «25 років виведення 
військ з Афганістану» боярча-
нам-афганцям Віталію Бонда-
рю, Вікторії та Сергію Босенкам, 
Миколі Висовню, Анатолію 
Глушку, Анатолію Журавлю, 
Вадиму Космачу, Сергію Ні-
піну, Леоніду Новаковському, 
Василю Остапчуку, Віктору 

Остролуцькому, Миколі Петрі-
ву, Петру Решті, Володимиру 
Трипольському, Юрію Шкіль-
ному, Юрію Гранкову, Дмитру 
Паливоді.

Значком «Волонтер» за свою 
діяльність був нагороджений 
учень 4 класу Боярської гімназії 
Михайло Омельчук. А коман-
дир пошукової групи «Кор-
чагінець», ветеран-афганець 
Володимир Остролуцький та 
ветерани-афганці Юрій Гран-
ков і Володимир Трипольський 
отримали грамоти від комісара 
Києво-Святошинського РВК 
Олега Гончарука. Також подя-
кою від Києво-Святошиської 
райради та почесною грамотою 

УСВА була відзначена голова 
Києво-Святошинської органі-
зації УСВА Лариса Козленко.

Загальним подарунком для 
всіх присутніх став концерт, під 
час якого своїми вокальними 
талантами учасників заходу по-
радували фольклорний козаць-
кий ансамбль «Горлиця» Та-
расівського Будинку культури, 
Діана Яворська та Діана Голов-
ко, Володимир Гайдаманчук і 
Олександр Савицький, Олена 
Гречко, Яна Щербак та Світ-
лана Ольховська. І, звичайно 
ж, звучали того дня «Пісні про 
Афган» у виконанні Олексан-
дра Надточія та Мар’яни Чер-
нишенко. 

ПРО ПАМ’ЯТЬ, БЛАГОСЛОВЕННЯ І ЛЮБОВ

Перейменування вулиць 
(площ, провулків і тупиків) не 
несе за собою жодних мате-
ріальних витрат. Тобто пере-
реєстрація документів здій-
снюватиметься безкоштовно. 
Документи, які засвідчують 
право власності громадян або 
юридичних осіб на квартири та 
інші об’єкти нерухомого майна, 
залишаються чинними. При 
будь-яких діях із об’єктами не-
рухомого майна (майно прода-
ється, дарується, передається у 
спадщину, переоформляється), 
коли людині за законом необ-
хідно звертатися до БТІ, міська 
рада або виконавчий комітет 
безкоштовно видає мешканцям 
завірену копію рішення або до-
відку про перейменування ву-
лиці, які нотаріуси долучають 
до справи. 

В результаті у витязі з реє-
стру прав власності вказується  

колишня адреса, а при оформ-
ленні нотаріальних договорів 
нотаріус, на основі рішення се-
сії міської ради, яке буде у кож-
ного нотаріуса, вказуватиме 
нову. Так само при зміні назви 
вулиці (площ, провулків і тупи-
ків) не потрібно ткерміново пе-
реоформлювати документи, ви-
дані уповноваженими органами 
архітектури і містобудування та 
земельним ресурсами.

Що стосується реєстрації 
місця проживання або пере-
бування особи (за старою тер-
мінологією – «прописки»), то 
чинним законодавством Укра-
їни взагалі не передбачено 
змінювати штамп у паспорті 
у зв’язку зі зміною назви ву-
лиці (площ, провулків і тупи-
ків). Нова назва вулиці може 
з’явитися у паспорті, скажімо, 
тоді, коли людина змінила пріз-
вище і через це йде міняти до-

ПАМ’ЯТКА

Про перейменування вулиць міста Боярка
Керуючись п. 20, ч. 3, ст. 42 Закону України «Про місцеве само-

врядування в Україні», Законом України «Про засудження кому-
ністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітар-
них режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», 
Законом України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам 
права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та 
святкових дат, назв і дат історичних подій», Порядком проведення 
громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєн-
ня юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними за-
кріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, 
імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв 
і дат історичних подій, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 24.10.2012 р. № 989, Протоколом засідання комі-
сії з питань перейменування або присвоєння назв вулицям, про-
вулкам, тупикам, площам, паркам, скверам, проїздам, майданам 
в м. Боярка від 18.01.2016 р. № 1, Протоколом засідання комісії з 
питань перейменування або присвоєння назв вулицям, провулкам, 
тупикам, площам, паркам, скверам, проїздам, майданам в м. Бояр-
ка від 26.01.2016 р. № 2, листом Українського інституту національ-
ної пам’яті за вх. № 02-9/930, – від 13.05.2015 р. 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Перейменувати наступні вулиці м. Боярка, а саме:
1) вулицю Баумана на вулицю Олександра Богомазова 
(скорочена назва: вул. О. Богомазова);
2) вулицю Боженка на вулицю Віктора Починка 
(скорочена назва: вул. В. Починка);
3) вулицю Дзержинського на вулицю Шкільна;
4) вулицю Енгельса на вулицю Покровська;
5) вулицю Калініна на вулицю Калинова;
6) вулицю Крупської на вулицю Надії;
7) вулицю Лазо на вулицю Родини Матушевських;
8) вулицю Ленінградська на вулицю Романа Шухевича;
9) вулицю Московська на вулицю Вербна;
10) вулицю Миколи Островського на вулицю Героїв Небесної Сотні;
11) вулицю Пролетарська на вулицю Січових Стрільців;
12) вулицю 40 років Жовтня на вулицю Соборності;
13) вулицю Фурманова на вулицю Злагоди;
14) провулок Читинський на провулок Замковий;
15) вулицю Ворошилова на вулицю Євгена Коновальця 
(скорочена назва: вул. Є. Коновальця);
16) вулицю Дем’яна Бідного на вулицю Данила Мартиненка 
(скорочена назва: вул. Д. Мартиненка);
17) вулицю Богунського на вулицю Івана Богуна 
(скорочена назва: вул. І. Богуна);
18) вулицю Будьонного на вулицю Сергія Шамрая 
(скорочена назва: вул. С. Шамрая);
19) вулицю Ватутіна на вулицю Василя Стуса 
(скорочена назва: вул. В. Стуса);
20) вулицю Возз’єднання на вулицю Отамана Орлика;
21) вулицю Жовтнева на вулицю Михайла Грушевського 
(скорочена назва: вул. М. Грушевського);
22) провулок Жовтневий на провулок Олеся Ткаченка 
(скорочена назва: пров. О. Ткаченка);
23) вулицю Кірова на вулицю Родини Кістяківських;
24) вулицю Колгоспна на вулицю Модеста Левицького 
(скорочена назва: вул. М. Левицького);
25) вулицю Комсомольська на вулицю Марка Шляхового 
(скорочена назва: вул. М. Шляхового);
26) вулицю Комсомольців 20-х років на вулицю 
Бориса Іваницького (скорочена назва: вул. Б. Іваницького);
27) вулицю Котовського на вулицю Василя Симоненка
(скорочена назва: вул. В. Симоненка);
28) вулицю Петровського на вулицю Всеволода Петріва 
(скорочена назва: вул. В. Петріва);
29) вулицю Піонерська на вулицю Миколи Пимоненка 
(скорочена назва: вул. М. Пимоненка);
30) провулок Пролетарський на провулок Притвірський;
31) провулок Радгоспний на провулок Марка Гирявця 
(скорочена назва: пров. М. Гирявця);
32) вулицю Радянська на вулицю Героїв Крут;
33) провулок Руднєва на провулок Патріотичний;
34) вулицю Серафімовича на вулицю Івана Андруха 
(скорочена назва: вул. І. Андруха);
35) вулицю Фрунзе на вулицю Академіка Вернадського;
36) вулицю Чапаєва на вулицю Академіка Єфремова;
37) вулицю Чкалова на вулицю Віталія Королюка 
(скорочена назва: вул. В. Королюка);
38) вулицю Щорса на вулицю Івана Мазепи 
(скорочена назва: вул. І. Мазепи).
2. Доручити виконавчому комітету Боярської міської ради звер-

нутись з клопотанням до Державного підприємства «Національні 
інформаційні системи» про внесення до словників Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно перейменовані вулиці в 
м. Боярка.

3. Доручити виконавчому комітету Боярської міської ради по-
відомити всі відповідні державні установи Києво-Святошинського 
району, які знаходяться на території міста, про прийняте рішення.

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

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ
чергова 5 сесія

РІШЕННЯ № 5/153
від 16 лютого 2016 року                                                                                        м. Боярка

кументи, або ж купила кварти-
ру на тій самій вулиці за іншою 
адресою і все одно їй потрібно 
змінювати місце реєстрації.

Що ж стосується підприєм-
ців, офіційна зміна назви вули-
ці не є підставою для визнання 
будь-яких документів недій-
сними, тобто не буде становити 
ніяких проблем ні для ДПІ, ні 
для самих підприємців. Чин-
ним законодавством не перед-
бачено обов’язкового внесення 
змін до свідоцтва про державну 
реєстрацію суб’єкта підприєм-
ницької діяльності або ліцензію, 
яку має суб’єкт господарюван-
ня на здійснення певного виду 
господарської діяльності, у разі 
зміни назви вулиці (площ, про-
вулків і тупиків).

Виконавчий комітет 
Боярської міської ради

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

Про затвердження Положення 
про здійснення закупівель струк-
турними підрозділами виконавчого 
комітету Боярської міської ради, 
комунальними підприємствами те-
риторіальної громади міста Боярка 
та іншими одержувачами та розпо-
рядниками коштів бюджету міста 
Боярка та коштів комунальних під-
приємств у системі електронних дер-
жавних закупівель ProZorro

Відповідно до ст. 30 Закону 
України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 
20.05.2015 р. № 501-р «Про реаліза-
цію пілотного проекту щодо впро-
вадження процедури електронних 
закупівель товарів», враховуючи 
листа Міністерства економічно-
го розвитку і торгівлі України від 
13.08.2015 р. № 3302-05/26761-06 
«Щодо інформування стосовно 
пілотного проекту щодо впровад-
ження процедури електронних за-
купівель товарів,  розпорядження 
Боярського міського голови від 
20.01.2016 р. № 02-14/4 «Про забез-
печення прозорості та відкритості 
при здійсненні державних закупі-
вель», – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Запровадити в місті Боярка 

закупівлю товарів структурними 
підрозділами виконавчого комітету 
Боярської міської ради, комуналь-
ними підприємствами територіаль-
ної громади міста Боярка та іншими 

одержувачами та розпорядниками 
коштів бюджету міста Боярка та 
коштів комунальних підприємств у 
системі електронних державних за-
купівель ProZorro.

2. Затвердити Положення про 
здійснення закупівель товарів 
структурними підрозділами вико-
навчого комітету Боярської міської 
ради, комунальними підприємства-
ми територіальної громади міста 
Боярка та іншими одержувачами 
та розпорядниками коштів бюд-
жету міста Боярка та коштів ко-
мунальних підприємств у системі 
електронних державних закупівель 
ProZorro.

3. Структурним підрозділам 
виконавчого комітету Боярської 
міської ради, комунальним підпри-
ємствам територіальної громади 
міста Боярка, іншим одержувачам 
та розпорядникам коштів бюджету 
міста Боярка та коштів комуналь-
них підприємств:

3.1. Визначити відповідальних 
працівників по роботі з системою 
електронних державних закупівель 
ProZorro.  

3.2. У тримісячний термін з 
дня прийняття цього рішення на-
дати інформацію постійній комісії 
Боярської міської ради з питань 
реалізації державної регуляторної 
політики у сфері господарської ді-
яльності, фінансів, бюджету, соці-
ально-економічного розвитку щодо 
закупівель, здійснених у системі 
електронних державних закупівель 
ProZorro.

3.3. Щоквартально до 01 числа 
місяця, що настає за звітним пері-
одом, надавати постійній комісії 
Боярської міської ради з питань 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ
чергова 5 сесія

РІШЕННЯ № 5/131
від 16 лютого 2016 року               м. Боярка

реалізації державної регуляторної 
політики у сфері господарської ді-
яльності, фінансів, бюджету, со-
ціально-економічного розвитку 
інформацію щодо закупівель, здійс-
нених у системі електронних дер-
жавних закупівель ProZorro. По-
стійній комісії Боярської міської 
ради з питань бюджету та соціально-
економічного розвитку забезпечити 
розгляд  наданої інформації на своїх 
засіданнях.

4. Визначити фінансово-еко-
номічний відділ виконавчого комі-
тету Боярської міської ради коор-
динатором застосування системи 
електронних державних закупівель 
ProZorro та надавати інформаційну 
та методологічну підтримку струк-
турним підрозділам виконавчого 
комітету Боярської міської ради, 
комунальним підприємствам те-
риторіальної громади міста Боярка 
та іншим одержувачами та розпо-
рядниками коштів бюджету міста 
Боярка та коштів комунальних під-
приємств. Відповідальний – керів-
ник фінансово-економічного відді-
лу виконавчого комітету Боярської 
міської ради.

5. Фінансово-економічному 
відділу виконавчого комітету Бо-
ярської міської ради у термін до 
01.06.2016 року підготувати та на-
дати на розгляд Боярському місь-
кому голові звіт про результати 
закупівель, здійснених у системі 
електронних державних закупівель 
ProZorro.

6. Контроль за виконанням 
цього рішення покласти на  першо-
го заступника міського голови.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                        О.О. ЗАРУБІН



6 26 лютого 2016
№ 4 (287)

№ Прізвище, ім’я, по 
батькові

Дата 
народження

Телефони Депутатський округ

1 ВиБОРНА 
Зоя 
Анатоліївна

14.06.1961 067-263-57-88
 zoya1406@ukr.net

Округ № 1: вул. Агрономічна, вул. Декабристів: 19-53, вул. Зелена, вул. Марка Шляхового
 (вул. Комсомольська), вул. Лисенка: 13, 15-15-а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29-а, 31, 35, 37/10, 
70/8-148, вул. Матросова, вул. Некрасова, вул. Фестивальна, пров. Байкальський, 
пров. Волинський, пров. Зелений, пров. Матросова, пров. Озерний, туп. Зелений, пров. Санітарний.

2 ДОБРІВСьКиЙ 
Тарас Григорович

14.11.1974 067-238-31-31
t.dobrivskiy@ukr.net

Округ № 2: вул. Франка: 64-64/1, 66, 68-70-а, 72-192/2, вул. Шевченка: 84-92, 98, 100-193, 
пров. Марка Гирявця (пров. Радгоспний), туп. Іванівський.

3 БОДНЮК 
Олександр 
Володимирович

18.03.1952 067 507-38-78 
deputatbodnuk@ukr.net

Округ № 3: вул. Амбулаторна, вул. Артилерійська, вул. Васильківська, вул. Горького, 
вул. Декабристів: 3-17/6, вул. І Піщана, вул. ІІ Піщана, вул. Крилова, вул. Лікарняна, 
вул. Набережна, вул. Першотравнева, вул. Миколи Пимоненка (вул. Піонерська), 
пров. Васильківський, пров. Лікарняний, пров. П’ятигірський, пров. Старий, туп. Набережний.

4 ІРКЛІЄНКО
 Сергій Петрович

05.05.1963 067-503-48-59
litvin_73@ukr.net

Округ № 4: вул. Київська, вул. Самійленка, вул. Франка: 2/2-63, 65-65-а, 67-67-а, 71, 
пров. Київський, пров. Криворізький, пров. Притвірський (пров. Пролетарський).

5 ПОДЗІРАЄВА 
Тетяна 
Євгенівна

12.01.1971 067-991-20-92
099-429-15-88
093-314-56-43

Округ № 5: вул. Азовська, вул. Вокзальна, вул. Михайла Грушевського (вул. Жовтнева): 1-33/3, 
35-35/4, 37, вул. Кібенка: 3-45; вул. Кооперативна, вул. Лугова, вул. Січових Стрільців 
(вул. Пролетарська), вул. Східна, пров. Базарний, пров. Вокзальний, туп. Вітвістий.

6 СЕМКО 
Олександр 
Володимирович

15.03.1962 098-444-43-83
 semko62@ukr.net

Округ № 6: вул. Олександра Богомазова (вул. Баумана), вул. Богданівська, вул. Михайла Гру-
шевського (вул. Жовтнева): 34, 36, 38-109, б/н, вул. Бориса Іваницького (вул. Комсомольців 
20-х років), вул. Лісна, вул. Лісодослідна, вул. Новобогданівська, вул. Паркова, вул. Садова, 
4-43/1, пров. Житомирський, пров. Олеся Ткаченка (пров. Жовтневий), пров. Лісний, 
пров. Парковий, пров. Сосновий.

7 ГУРНАК 
Людмила 
Дмитрівна

15.02.1959 050-334-56-98, 35-286
 gurnakludmila@ukr.net

Округ № 7: вул. Білогородська, 1, 3, 5, 7, 15/2, 19, 19/3-19/16, площа Михайлівська, 
вул. Хрещатик, пров. Білогородський, пров. Кримський, пров. Малий, 
пров. Полтавський, пров. Сумський, тупик Білогородський.

8 РОМАНЧЕНКО  
Ольга
Ігорівна

12.11.1978 097-439-22-92
o.romanchenko@gmail.com

Округ № 8: вул. Будаївська, вул. Сергія Шамрая (вул. Будьонного), вул. Вишнева, 
вул. Деснянська, вул. Зоряна, вул. Кібенка: 47/35-158, вул. Лисенка: 3-12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 
28, 30, 32-34-а, 36, 38-68/9, вул. Нова, вул. Прорізна, вул. Сонячна, вул. Тарасівська, 
вул. Ягідна, вул. Ясна, вул. Прорізна, пров. Донбаський, пров. Харківський, 
пров. Замковий (пров. Читинський).

9 РАШКОВСьКиЙ
Геннадій 
Олександрович

01.04.1981 096-914-65-85
 rahcov@ukr.net

Округ № 9: вул О. Андріяшева, територія технікум, вул. Студентська, вул. Загородня, 
вул. Польова, вул. Шевченка: 4-83-а, 93-97/1, 99.

10 ЛАВРІНЕНКО
Любов
Степанівна

11.09.1957 067-292-76-09 Округ № 10: вул. Волгоградська, вул. Герцена, вул. Іркутська, вул. Коротка, вул. Родини Мату-
шевських (вул. Лазо), вул. Печерська, вул. Сахалінська, вул. Уральська, вул. Соборності (вул. 40 
років  Жовтня): 78-118, вул. Підлісна, Лінія 1, Лінія 2, Лінія 3, Лінія 4, Лінія 8, Лінія 9, Лінія 10.

11 РЯБиЧ 
Олександр 
Миколайович

29.11.1969 067-841-34-78 Округ № 11: вул. Гоголя: 64/24-76/5, 79-89, вул. Дачна, вул. Зеленогірська, вул. П. Сагайдачного 
(вул. Леніна): 92, 99-109/1, вул. Молодіжна: 71, 73, 75, 84-110/2, 76-а,  83, 122, вул. Полярна, 
вул. Сєдова: 40, 44-75/2, вул. Соборності (вул. 40 років Жовтня): 53 та 53-а.

12 САФОНОВ 
Володимир 
Михайлович

21.05.1978 096 235-19-16 
safonov_vladimir@ukr.net

Округ № 12: вул. Білогородська, 25, 27.

13 МиХАЙЛОВА 
Стелла
Євгенівна

08.02.1970 097 168-76-36 Округ № 13: вул. Білогородська, 21, 23, вул. Гоголя, 58.

14 БОЙКО
Оксана 
Андріївна

23.03.1964 095-589-10-11
boykobuh@ukr.net

Округ № 14: вул. Білогородська: 17-17/2, 19-а, вул. Бульварна: 1-30, 32-62/29, 
вул. Гоголя, 37, 39/1-39/2,  вул. Космонавтів, вул. Вербна (вул. Московська): 49/14-61/4,
вул. Соборності (вул. 40 років Жовтня): 54/2-74/2, вул. 8-го Березня.

15 СКРиННиК
Олексій 
Григорович

15.02.1962 067-393-86-10  
batya43579@gmail.com

Округ № 15: вул. Гоголя: 41-56, вул. Дежньова: 2, 5, 12-42, 44-46, 50, 
вул. Заводська: 4-21/18, 26-31, вул. Коваленка, 
вул. П. Сагайдачного (вул. Леніна): 64-91/19, 93-97/17, вул. Лінійна: 3-24/1, 29,31-36.

16 МІРЗАЄВ Анатолій 
Наріманович

05.07.1953 067 508-77-89
mirzaev@i.ua

Округ № 16: вул. Білогородська, 41, 43, 45, 49.

17 ЮРЧЕНКО Віталій 
Васильович

19.08.1979 097-917-49-98
 ssapfirus@ukr.net

Округ № 17: вул. Білогородська: 51-51 к. 5, 57/3, 63, Лінія 5, Лінія 6, Лінія 7, Лінія 16, Лінія 17, 
Лінія 18.

18 СЛОБОДЮК
Олександр 
Миколайович

09.02.1979 067-729-05-38
advokat76@meta.ua

Округ № 18: вул. Білогородська, 134, 144, вул. Мічуріна.

19 ХиЖНЯК 
Сергій 
Миколайович

28.02.1970 067-828-82-38
s.hyzhnjak@bmu77.com.ua

Округ № 19: вул. Білогородська: 126-132, 134-а, 136-142, 150, вул. Будівельна, Бульварна: 64-72, 
73/1-76, 76/2-93, вул. Газова, вул. Дежньова: 43, 47-49, 50/61-66, 70-81/32, вул. Заводська: 34-51, 
вул. Індустріальна, вул. Капітальна, Лінійна: 39-84/15, вул. Світлогорська, вул. Сєдова: 3, 4/63, 
6/3, 7/43, 14-38/2, 42, Лінія 11, Лінія 12, Лінія 13, Лінія 14, Лінія 15, Лінія 19, Лінія 20, Лінія 21, 
Лінія 22, Лінія 23.

20 КОРЖОВА 
Валентина 
Миколаївна

08.11.1951 095- 745- 07- 81,
067-883-40-10
boyarka_nsnu@ukr.net

Округ № 20: вул. Молодіжна, 67, 70, 72-72-а, 74, 76; вул. Сєдова, 11.

21 АРЧАКОВ Андрій 
Миколайович

18.09.1967 067 247-28-17 
archakov63@mail.ru

Округ № 21: вул. Сєдова, 5, 9, вул. Молодіжна 55, 57, 59, 63.

22 ВАСиЛьЧУК Ірина
 Володимирівна

18.02.1979 063-952-16-77 
iradove@ukr.net

Округ № 22: вул. Лінійна, 28, Молодіжна, 65, Гоголя, 78.

23 МАТЕЙКО 
Анатолій 
Васильович

23.01.1961 050-649-80-22,
41-834, 40-614
aаndrey80F@ ukr.net

Округ № 23: вул. Лінійна, 30, Сєдова, 13, Молодіжна: 69, 77.

24 ДЮЛьДІН  
Олександр 
Валентинович

30.11.1973 097-496-88-49
duldin@i.ua

Округ № 24: вул. Покровська (вул. Енгельса), Заводська, 22, вул. Родини Кістяківських 
(вул. Кірова), П. Сагайдачного: 1/49-28, 46, Романа Шухевича (вул. Ленінградська), 
Миру, Вербна (Московська): 3-47/10, вул. Героїв Крут (вул. Радянська), вул. Свободи.

Затверджено 
рішенням Боярської міської ради № 5/161

чергової 5 сесії Боярської міської ради 
VІІ скликання від 16 лютого 2016 року

ДЕПУТАТСЬКІ ОКРУГИ

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

Про нову редакцію рішення  чергової 
2 сесії Боярської міської ради VІІ скли-
кання № 2/11 від 03.12.2015 року «Про 
закріплення депутатських округів» 

Відповідно до ст. 49 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», 
Закону України «Про статус депутатів 
місцевих рад», –  

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ
чергова 5 сесія

РІШЕННЯ № 5/161
від 16 лютого  2016 року                      м. Боярка

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Закріпити за депутатами Бояр-

ської міської ради VІІ скликання на-
ступні депутатські округи міста Боярка 
(додається).

2. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на постійну депутат-
ську комісію Боярської міської ради VІІ 
скликання з прав людини, законності, 
правопорядку, протидії корупції та рег-
ламенту депутатської діяльності 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                    О. О. ЗАРУБІН

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

Керуючись пп. 23 п. 1 ст. 26 За-
кону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», Бюджетним 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ

позачергова 6 сесія
РІШЕННЯ № 6/248

від 25 лютого  2016 року                       м. Боярка

кодексом України, рішенням Бояр-
ської міської ради VII скликання від 
22.12.2015 року № 3/18 «Про затвер-
дження міського бюджету на 2016 
рік», –

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1 Внести зміни до функціо-

нальної та економічної структури 
видатків загального фонду місь-
кого бюджету за рахунок залишку 
коштів на початок 2016 року на 
суму 2 000 000,00 грн., а саме: 

по КФК 100103 КЕКВ 2610 
збільшити на 2 000 000,00 грн. (до-
тація КП «Боярка-Водоканал»)

2. Внести відповідні зміни до 
додатку 3 «Рішення про затвер-
дження міського бюджету на 2016 
рік».

3. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на пер-
шого заступника міського голови 
Шульгу В.В.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                  О. О. ЗАРУБІН

ОФІЦІЙНО



726 лютого 2016
№ 4 (287)

25 ПЕТРОВ 
Олександр 
Євгенович

21.05.1987 096-024-11-11 Округ № 25: вул. Б. Хмельницького: 1-72/27, Білогородська: 2, 4, 6, 8-14, 16, 18, 20-20-а, 22, 26, 
29-40, 42, 44, 46-а-48, 50, 52-56, 58/1-60, вул. Василя Стуса (вул. Ватутіна), вул. Отамана Орлика 
(вул. Возз’єднання), Громова, вул. Дежньова: 3, 10, 68; Дніпровська, Кавказька, Садова: 45-169, 
вул. Академіка Вернадського (вул. Фрунзе), вул. Віталія Королюка (вул. Чкалова), 
вул. Соборності (40 років Жовтня): 3-35, 37, 39/54-43, пров. Артеківський, пров. Кавказький.

26 КОСЯЧЕНКО 
Олександр 
Борисович

09.05.1984 067-504-76-68
eternaii@ukr.net

Округ № 26: вул. Білогородська: 62-62/48, 64-а-124/53, Гоголя: 3-36, 38-38/14, 40/7, 
Калинова (Калініна), вул. Надії (вул. Крупської), вул. П. Сагайдачного: 33-45, 47-59, 
вул. Партизанська, вул. Пастернака: 1-31, 33, 35-37, 95-б, вул. Тургенева: 1-21, 2-32, 
пров. Патріотичний (пров. Руднєва).

27 НАЗАРЕНКО 
Андрій 
Олегович

21.08.1988 097-327-14-15,
050-384-25-36
nazarenkoandrii21@gmail.com

Округ № 27: вул. Квіткова 1-14, Лесі Українки, Короленка: 3-55, 57/1-57/2, 
вул. Лермонтова, Героїв Небесної Сотні (Островського): 3-66, 
вул. Проектуєма, Пушкіна: 5/35-56, вул. Рєпіна: 1-52, 56, 60, вул. Тургенева: 23-85,34-106.

28 БОРЕЦьКиЙ 
Олександр 
Петрович

13.04.1976 098-688-13-83  
deputat_boretskiy@ukr.net

Округ № 28: вул. Молодіжна: 1-а-4, 5-5/1, 6, 7, 8-10, 11-12, 12/2, 13-52, 56, 58, 60-62/2, 
Саксаганського.

29 РиБІННІК 
Ігор 
Валерійович

07.12.1968 097-220-74-12
sheva41@yandex.ru

Округ № 29: вул. Коцюбинського: 1-49, 51, вул. Пушкіна: 1-2/73, вул. Чернишевського: 2-21, 23, 
25, 27, 29, 31-31/1, 33, 35, 37-43, вул. Яблунева: 1-13, вул. Незалежності (вул. 50 років Жовтня): 
10-71-а, Лінія 24, Лінія 25, Лінія 26.

30 КОВАЛьОВ
Андрій 
Вікторович

23.10.1990 093-632-23-39
andriy.kovalov@gmail.com

Округ № 30: вул. Б. Хмельницького: 74, 74/22-82, 83-105, вул. Євгена Коновальця
 (вул. Ворошилова), 23.

31 ВАСьКЕВиЧ 
Валентин 
Петрович

21.09.1978 067-466-63-86
vaskevichvalentin@gmail.com

Округ № 31: вул. Віктора Починка (вул. Боженка), Жуковського, 1-14/2, Маяковського 
(крім будинків № 41, 47.) Залізнична, вул. Василя Симоненка (вул. Котовського), Магістральна,
 вул. 50-років Жовтня: 1-8, пров. Банний.

32 МиХАЛьОВ
Євген 
Валентинович

31.12.1962 067 506-49-41 
mikhalev@bigmir.net

Округ № 32: вул. Пастернака: 32, 34, 39-94/45, 96/42-143/4, Лінія 27, Лінія 28, Лінія 29, 
Лінія 30, Лінія 31, Лінія 32, Лінія 33, Лінія 34, Лінія 35, Лінія 36, Лінія 37, Лінія 38, Лінія 39,
 Лінія 40, вул. Злагоди (вул. Фурманова), вул. Квіткова: 17-32, вул. Короленка: 56-56/1, 58-73; 
вул. Коцюбинського: 50, 54-71/17; вул. Героїв Небесної Сотні (вул. Островського): 72, 
вул. Рєпіна: 55, 57-59, 60/2-78, вул. Академіка Єфремова (вул. Чапаєва), 
вул. Чернишевського: 22-22/22, 24, 26-26/3, 28, 30, 32, 34/2, 36, 51-61/13; вул. Яблунева: 17-36.

33 ПАНЮТА
Віктор
Іванович

28.04.1949 067-268-78-34
panutaviktor@ ukr.net

Округ № 33: вул. Данила Мартиненка (вул. Д. Бідного), Івана Богуна (вул. Богунського), 
Євгена Коновальця (вул. Ворошилова): 26, вул. Шкільна (вул. Дзержинського), 
Жуковського: 24-39, вул. Модеста Левицького (вул. Колгоспна), вул. Всеволода 
Петріва (вул. Петровського), вул. Івана Андруха (вул. Серафимовича), 
Таращанська, Толстого, Черешнева, пров. Затишний.

34 МАРЦЕНЮК Віктор 
Миколайович

21.06.1954 067-404-65-05
company.veles@gmail.com

Округ № 34: вул. Б. Хмельницького: 110-131, вул. Євгена Коновальця 
(вул. Ворошилова): 1-22, 30-36/108-б, Маяковського: 41, 47, вул. Івана Мазепи (вул. Щорса.

№ Прізвище, ім’я, по 
батькові

Дата 
народження

Телефони Депутатський округ

№ Назва депутатської комісії К-ть 
депутатів

П.І.Б. депутата Посада
в комісії

Політична сила

1 з прав людини, законності, 
правопорядку, протидії ко-
рупції та регламенту депу-
татської діяльності

5 Назаренко Андрій Олегович 
Коржова Валентина Миколаївна
Слободюк Олександр Миколайович 
Ковальов Андрій Вікторович
Виборна Зоя Анатоліївна

Голова Самопоміч
Батьківщина
Солідарність
Нові Обличчя
 Наш Край 

2 з питань духовності, со-
ціального захисту, освіти, 
культури, охорони здоров’я, 
материнства і дитинства, 
молодіжної політики, ту-
ризму та спорту

6 Сафонов Володимир Михайлович
Михайлова Стелла Євгенівна
Лавріненко Любов Степанівна 
Гурнак Людмила Дмитрівна
Рибіннік Ігор Володимирович
Косяченко Олександр Борисович

Голова Солідарність
Солідарність 
Батьківщина
Наш Край
Нові Обличчя
Самопоміч

3 з питань промисловості, 
підприємницької діяль-
ності, торгівлі, реклами,                      
транспорту, зв’язку та                                         
питань залучення інвестицій

4 Петров Олександр Євгенович
Дюльдін Олександр Валентинович 
Подзіраєва Тетяна Євгенівна
Васькевич Валентин Петрович

Голова Нові Обличчя
Солідарність
Самопоміч 
Свобода

4 з питань житлово-комуналь-
ного господарства, енер-
гозбереження, благоустрою 
міста, комунальної власності

6 Михальов Євген Валентинович
Мірзаєв Анатолій Наріманович
Юрченко Віталій Васильович
Марценюк Віктор Миколайович 
Хижняк Сергій Миколайович
Арчаков Андрій Миколайович

Голова Батьківщина
Опозиційний Блок
Нові обличчя 
Солідарність
Самопоміч
Наш Край

5 з питань стратегічного      
сталого розвитку, містобу-
дування, архітектури, орга-
нізації публічного простору, 
земельних відносин, охоро-
ни навколишнього середо-
вища, зеленого будівництва 
та рекреаційних зон

6 Скринник Олексій Григорович
Семко Олександр Володимирович
Рябич Олександр Миколайович
Борецький Олександр Петрович
Боднюк Олександр Володимирович
Рашковський Геннадій Олександрович

Голова Свобода
Самопоміч
Опозиційний Блок 
Батьківщина 
Наш Край 
Нові Обличчя

6 з питань реалізації держав-
ної регуляторної політики у 
сфері господарської діяль-
ності, фінансів, 
бюджету, соціально-еконо-
мічного розвитку

6 Панюта Віктор Іванович
Бойко Оксана Андріївна
Васильчук Ірина Володимирівна 
Матейко Анатолій Васильович
Ірклієнко Сергій Петрович
Добрівський Тарас Григорович

Голова Солідарність
Самопоміч
Свобода 
Батьківщина
Нові Обличчя
Наш Край

разом 33

Секретар ради                                                                                                                                                                                    О.І. Романченко

Затверджено 
рішенням Боярської міської ради № 5/249 

чергової 5 сесії VІІ  скликання 
Боярської міської ради від 16.02.2016 року

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

ПОСТІЙНІ ДЕПУТАТСЬКІ КОМІСІЇ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Про внесення змін до персонального 
складу постійних депутатських комісій Бояр-
ської міської Ради VІІ скликання 

Розглянувши звернення голови фракції 
Києво-Святошинської районної організа-
ції Політичної Партії «Об’єднання «Само-
поміч» Назаренка А. О., заяви депутатів 
Боярської міської ради VІІ скликання Хиж-
няка С. М. та Подзіраєвої Т. Є., керуючись 
ст. 14 Регламенту Боярської міської ради 
VІІ скликання, відповідно до ст. 25, пп. 2      
п. 1 ст. 26 та ст. 47 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», –  

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до персонального скла-

ду постійної депутатської комісії Боярської 
міської Ради VІІ скликання з питань жит-
лово-комунального господарства, енергоз-
береження, благоустрою міста, комуналь-
ної власності та до персонального складу 
постійної депутатської комісії Боярської 
міської ради VІІ скликання з питань про-
мисловості, підприємницької діяльності, 
торгівлі, реклами, транспорту, зв’язку та 
питань залучення інвестицій.

2. Затвердити персональний склад по-
стійної депутатської комісії Боярської 
міської ради VІІ скликання з питань житло-
во-комунального господарства, енергозбе-
реження, благоустрою міста, комунальної 
власності та постійної депутатської комі-
сії Боярської міської ради VІІ скликання з 
питань промисловості, підприємницької 
діяльності, торгівлі, реклами, транспорту, 
зв’язку та питань залучення інвестицій (до-
дається).

3. Контроль за виконанням даного рі-
шення покласти на секретаря ради та по-
стійну депутатську комісію з питань рег- 
ламенту, депутатської діяльності та етики, 
законності та правопорядку.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                         О. О. ЗАРУБІН

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ
чергова 5 сесія

РІШЕННЯ № 5/249
від 16 лютого 2016 року                         м. Боярка

ОФІЦІЙНО
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Про затвердження Порядку про-
ведення громадських обговорень з 
питань добровільного об’єднання те-
риторіальних громад

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ
чергова 5 сесія

РІШЕННЯ №5/164
від 16 лютого 2016 р.                     м. Боярка

Про погодження призначення Камін-
ського В. А.

Керуючись пп. 10 п. 3 ст. 42 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та відповідно до п. 9.2 ст. 9 Ре-
гламенту Боярської міської ради, врахо-

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VП СКЛИКАННЯ
чергова 5 сесія 

РІШЕННЯ № 5/143
від 16 лютого  2016 року              м. Боярка

Про затвердження керуючого справа-
ми виконавчого комітету Боярської місь-
кої ради

Відповідно до п. 1.3 ст. 26 Закону 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ
чергова 5 сесія

РІШЕННЯ № 5/162
від 16 лютого 2016 року                м. Боярка

Про затвердження Програми соціаль-
но-економічного та культурного розвитку 
міста на 2016 рік

Керуючись пп. 22 п. 1 ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та заслухавши інформацію про 
«Програму соціально-економічного і куль-
турного розвитку м. Боярка на 2016 рік» , – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VIІ СКЛИКАННЯ
Чергова 5 сесія

РІШЕННЯ № 5/166
від 16 лютого 2016 року                           м. Боярка

Про затвердження Положень про від-
діли виконавчого комітету

Керуючись п. 4 ст. 54 Закону Украї-
ни «Про місцеве самоврядування в Укра-
їні» та відповідно до рішення Боярської 
міської ради від 22.12.2015 р. №3/22 
«Про затвердження структури, загальної 
чисельності апарату ради та виконавчого 
комітету міської ради», —

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити положення про відділи 

виконавчого комітету, а саме:
1.1 Положення про загальний відділ 

(додається);

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ
чергова 5 сесія 

РІШЕННЯ № 5/165
від 16 лютого 2016 року                м. Боярка

Про внесення змін до рішення сесії 
Боярської міської ради від 19.02.2015 р. 
№ 56/2599 «Про особливості справляння 
єдиного податку суб’єктами господарю-
вання,  які застосовують спрощену сис-
тему оподаткування, обліку та звітності на 
території  міста Боярка», —

Керуючись ст. 267 Податкового ко-
дексу України від 2 грудня 2010 року № 
2755-VI зі змінами та доповненнями та 
ст. 26 Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні» від 21.05.1997 
р. № 280-97 ВР (із змінами та доповне-
ннями) та з метою залучення податкових 
надходжень до місцевого бюджету, За-
кону від 24.12.2015 р. № 909-VIII, яким 
внесено зміни до Податкового кодексу в 
2016 році, –

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ
чергова 5 сесія

РІШЕННЯ № 5/129
від 16 лютого 2016 року                          м. Боярка

Про внесення змін до рішення, за-
твердженого сесією Боярської міської 
ради від 19.02.2015 р. за № 56/2603 «Про 
встановлення податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки та затвер-
дження положення Про податок на нерухо-
ме майно, відмінне від земельної ділянки 
на території міста Боярка»

Керуючись пп. 266.4.2 п. 266.4 та пп. 
266.5.1 п. 266.5 ст. 266 Закону України 
від 22.12.2015 р. №3688 «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України та 
деяких законодавчих актів України щодо 
забезпечення збалансованості бюджет-
них надходжень у 2016 році, враховуючи 
лист заступника начальника ДПІ у Ки-
єво-Святошинському районі ГУ ДФС 
у Київській області І. В. Дмитрієва від 
12.01.2016 р. №44/9/10/13-17-07-15 та з 
метою збільшення надходжень коштів 
по податку на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки до місцевого бю-
джету, —

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення сесії 

Боярської міської ради від 19.02.2015 р.        
№ 56/2603 та викласти його в наступній 
редакції:

«1. Встановити на території м. Бояр-
ка місцевий податок на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки.

2. Затвердити Положення про по-
даток на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки на території міста Бо-
ярка (додаток 1).

3. Провести роз’яснювальну робо-
ту серед платників податку юридичних 
осіб щодо самостійного обчислення сум 
зазначеного податку станом на 1 січня 
звітного року і до 20 лютого цього ж року 
подання до ДПІ за місцезнаходженням 
об’єкта/об’єктів оподаткування деклара-
цію за формою, встановленою у порядку, 
передбаченому статтею 46 Податкового 
Кодексу України, з розбивкою річної 
суми рівними частками поквартально.

4. Рішення набуває чинності з 
01.01.2016 р.»

2. Контроль за виконанням цього рі-
шення покласти на першого заступника 
міського голови В. В. Шульгу.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                    О. О. ЗАРУБІН

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ
чергова 5 сесія

РІШЕННЯ № 5/130
від 16 лютого 2016 року                        м. Боярка

Про затвердження Програми розвитку 
культури на 2016 рік

Відповідно до п. 22, ч. 1, ст. 26 Зако-
ну України «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні», —

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму розвитку 

культури на 2016 рік (додаток 1).

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІI СКЛИКАННЯ
чергова 5 сесія

РІШЕННЯ № 5/145
Від 16 лютого 2016 року                     м. Боярка

Про затвердження Програми розвитку 
фізичної культури та спорту на 2016 рік

Відповідно до п. 22, ч. 1, ст. 26 Зако-
ну України «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні», —

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити міську Програму роз-

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІI СКЛИКАННЯ
чергова 5 сесія

РІШЕННЯ № 5/146
Від 16 лютого 2016 року                    м. Боярка

Про затвердження Програми «Інфор-
маційна прозорість» на 2016 рік

Відповідно до п. 22, ч. 1, ст. 26 Зако-
ну України «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні», —

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму «Інформа-

ційна прозорість» на 2016 рік (додаток 1).
2. Фінансування програми прово-

дитиметься за рахунок коштів міського 
бюджету на 2016 рік (додаток 2).

3. Контроль за виконанням цього рі-
шення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань духовності, соціаль-
ного захисту, освіти, культури, охорони 
здоров’я, материнства і дитинства, моло-
діжної політики, туризму та спорту та за-
ступника міського голови Т. П. Кочкову.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                   О. О. ЗАРУБІН

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VIІ СКЛИКАННЯ
чергова 5 сесія

РІШЕННЯ № 5/147
від 16 лютого 2016 року                   м. Боярка

Про затвердження Програми профі-
лактики злочинності у м. Боярка на 2016 
рік

Відповідно до п. 22, ч. 1, ст. 26 Зако-
ну України «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні», —

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму профілак-

тики злочинності у м. Боярка на 2016 рік 
(додаток 1).

2. Фінансування Програми прово-
дитиметься за рахунок коштів міського 
бюджету на 2016 рік (додаток 2).

3. Контроль за виконанням цього рі-
шення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань духовності, соціаль-
ного захисту, освіти, культури, охорони 
здоров’я, материнства і дитинства, моло-
діжної політики, туризму та спорту та за-
ступника міського голови Т. П. Кочкову.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                   О. О. ЗАРУБІН

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІI СКЛИКАННЯ
чергова 5 сесія

РІШЕННЯ № 5/152
від 16 лютого 2016 року                   м. Боярка

Про затвердження Програми «Призов» 
на 2016 рік

Відповідно до п. 22, ч. 1, ст. 26 Зако-
ну України «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні», —

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму «Призов» на 

2016 рік (Додаток 1).
2. Фінансування Програми прово-

дитиметься за рахунок коштів міського 
бюджету на 2016 рік (додатки 2).

3. Контроль за виконанням цього рі-
шення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань духовності, соціаль-
ного захисту, освіти, культури, охорони 
здоров’я, материнства і дитинства, моло-
діжної політики, туризму та спорту та за-
ступника міського голови Т. П. Кочкову.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                    О. О. ЗАРУБІН

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ
чергова 5 сесія

РІШЕННЯ № 5/151
від 16 лютого 2016 року                      м. Боярка

Про затвердження Програми по робо-
ті з сім’ями, дітьми та молоддю на 2016 рік

Відповідно до п. 22, ч. 1, ст. 26 Зако-
ну України «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні», —

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму по роботі з 

сім’ями, дітьми та молоддю на 2016 рік 
(додаток 1).

2. Фінансування Програми прово-
дитиметься за рахунок коштів міського 
бюджету на 2016 рік (додаток 2).

3. Контроль за виконанням цього рі-
шення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань духовності, соціаль-
ного захисту, освіти, культури, охорони 
здоров’я, материнства і дитинства, моло-
діжної політики, туризму та спорту та за-
ступника міського голови Т. П. Кочкову.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                   О. О. ЗАРУБІН

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ
чергова 5 сесія

РІШЕННЯ № 5/148
від 16 лютого 2016 року                     м. Боярка

Про затвердження Програми підтрим-
ки заходів мобілізаційної підготовки на те-
риторії міста Боярка на 2016 рік

Відповідно до п. 22, ч. 1, ст. 26 Зако-
ну України «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні», —

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму підтримки 

заходів мобілізаційної підготовки на тери-
торії міста Боярка на 2016 рік (додаток 1).

2. Фінансування Програми прово-
дитиметься за рахунок коштів міського 
бюджету на 2016 рік (додатки 2).

3. Контроль за виконанням цього рі-
шення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань духовності, соціаль-
ного захисту, освіти, культури, охорони 
здоров’я, материнства і дитинства, моло-
діжної політики, туризму та спорту та за-
ступника міського голови Т. П. Кочкову.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                  О. О. ЗАРУБІН

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ
чергова 5 сесія

РІШЕННЯ № 5/150
від 16 лютого 2016 року                       м. Боярка

Про затвердження Програми підтрим-
ки громадських ініціатив на 2016 рік

Відповідно до п. 22, ч. 1, ст. 26 За-
кону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні» та подання виконавчого 
комітету, —

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму підтримки 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ
чергова 5 сесія

РІШЕННЯ № 5/149
від 16 лютого 2016 року                       м. Боярка

Про затвердження Програми «Турбо-
та» на 2016 рік 

Відповідно до п. 22, ч. 1, ст. 26 Зако-
ну України «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні», —

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити міську Програму «Тур-

бота» на 2016 рік (додаток 1).
2. Фінансування Програми прово-

дитиметься за рахунок коштів міського 
бюджету на 2016 рік (додатки 2, 3).

3. Передбачити виділення однора-
зової адресної матеріальної допомоги 
малозабезпечиним жителям м.Боярка, 
які потрапили до складних життєвих об-
ставин відповідно до актів депутатів Бо-
ярської міської ради рівними долями між 
депутатами.

4. Контроль за виконанням цього рі-
шення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань духовності, соціаль-
ного захисту, освіти, культури, охорони 
здоров’я, материнства і дитинства, моло-
діжної політики, туризму та спорту та за-
ступника міського голови Т. П. Кочкову.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                   О. О. ЗАРУБІН

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІI СКЛИКАННЯ
чергова 5 сесія

РІШЕННЯ № 5/144
від 16 лютого 2016 року                  м. Боярка

Про затвердження Міської комплек-
сної програми соціальної підтримки учас-
ників антитерористичної операції та членів 
їхніх сімей на 2016 рік 

Відповідно до п. 22, ч. 1, ст. 26 За-
кону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні» та подання виконавчого 
комітету, —

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Міську комплексну 

програму соціальної підтримки учасни-
ків антитерористичної операції та членів 
їхніх сімей на 2016 рік (додаток 1).

2. Фінансування Програми прово-
дитиметься за рахунок коштів міського 
бюджету на 2016 рік (додаток 1,2).

3. Контроль за виконанням даного рі-
шення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань духовності, соціаль-
ного захисту, освіти, культури, охорони 
здоров’я, материнства і дитинства, моло-
діжної політики, туризму та спорту та за-
ступника міського голови Т. П. Кочкову.
МІСЬКИЙ ГОЛОВАО.                                     О. ЗАРУБІН

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ
чергова 5 сесія

РІШЕННЯ № 5/126
від 16 лютого 2016 року                    м. Боярка

Про затвердження переліку об’єктів 
комунального майна територіальної гро-
мади м. Боярка, які передаються в оренду 
поза конкурсом 

Керуючись п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 5 Закону України «Про орен-
ду державного і комунального майна» та 
відповідно до вимог постанови Кабінету 
Міністрів України від 27.12.2006 р. №1846, 
«Про внесення  змін до Методики роз-
рахунку і порядку використання плати за 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ
чергова 5 сесія

РІШЕННЯ № 5/137
від 16 лютого 2016 року                          м. Боярка

оренду державного майна» рішенням де-
путатської комісії з питань житлово-кому-
нального господарства, енергозбереження, 
благоустрою міста від 03.12.2014 року, —

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити перелік об’єктів кому-

нального майна територіальної громади 
м. Боярка, які передаються в оренду поза 
конкурсом згідно з додатком. 

2. Доручити виконавчому комітету 
Боярської міської ради укласти договори 
оренди, відповідно до чинного законо-
давства України.

3. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на профільну постій-
ну депутатську комісію.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                    О. О. ЗАРУБІН 

Додаток до рішення  5  сесії  БМР VІІІ  скликання від 16.02.2016 року № 5/137

Перелік об’єктів комунальної влас-
ності м. Боярка, що підлягає переда-
чі в оренду поза конкурсом

Термін 
оренди

Нежитлове приміщення за адре-
сою: м. Боярка, вул. Молодіжна, 77, 
(приміщення бібліотеки)

Релігійна громада (парафія) 
Святого Федора Тирона УГКЦ

1 рік

Нежитлове приміщення за адресою: 
м. Боярка, вул. Шевченка, 82

Релігійна громада християн 
віри євангельскої «Спасіння»

1 рік

Нежитлове приміщення за адресою: 
м. Боярка, Молодіжна, 77

КП «Боярка-Водоканал» 2 роки 
11 місяців

Про присвоєння у 2015 році звання 
лауреата літературно-мистецької премії 
імені Володимира Самійленка Боярської 
міської ради

Відповідно до п. 22, ч. 1, ст. 26 п.п. 
7, 8, ст. 32 та п. 13 ст. 44 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», 
рішення Боярської міської ради від 8 
липня 2008 року за № 30/1371 «Про за-
твердження Положення про літератур-
но-мистецьку премію імені Володимира 
Самійленка», з метою збереження та роз-
витку традицій та культурної спадщини 
міста, згідно з поданням директора Бо-

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІI СКЛИКАННЯ
чергова 5 сесія

РІШЕННЯ № 5/155
від 16 лютого 2016 року                       м. Боярка

ярського краєзнавчого музею Кравченко 
Л.Ф. та директора КП «ІА «Боярка-ін-
форм» Коваленко Г.А., —

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Присвоїти звання лауреата літе-

ратурно-мистецької премії імені Воло-
димира Самійленка Боярської міської 
ради 2015 року настоятелю Свято-По-
кровської парафії УАПЦ м. Боярка про-
тоієрею отцю Димитрію – Дмитро Ана-
толійович Присяжний.

2. Контроль за виконанням цього рі-
шення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань духовності, соціаль-
ного захисту, освіти, культури, охорони 
здоров’я, материнства і дитинства, моло-
діжної політики, туризму та спорту та за-
ступника міського голови Т. П. Кочкову.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                    О. О. ЗАРУБІН

громадських ініціатив на 2016 рік (до-
даток 1).

2. Фінансування Програми прово-
дитиметься за рахунок коштів міського 
бюджету на 2016 рік (додаток 2).

3. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на постійну депутат-
ську комісію з питань духовності, соці-
ального захисту, освіти, культури, охо-
рони здоров’я, материнства і дитинства, 
молодіжної політики, туризму та спорту 
та заступника міського голови Т. П. Коч-
кову.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                   О. О. ЗАРУБІН

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

Відповідно до частини 4 статті 
5 Закону України «Про добровіль-
не об’єднання територіальних гро-
мад»,— 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок прове-

дення громадських обговорень з 
питань добровільного об’єднання 
територіальних громад (додається).
Міський голова                              О.О. ЗАРУБІН

1.2 Положення про юридичний від-
діл (додається);

1.3 Положення про відділ фінансів, 
економічного розвитку та торгівлі (до-
дається);

1.4 Положення про відділ бухгалтер-
ського обліку і звітності (додається);

1.5 Положення про відділ містобуду-
вання, архітектури та землевпорядкуван-
ня (додається);

1.6 Положення про відділ з питань 
житлово-комунального господарства, 
транспорту та надзвичайних ситуацій 
(додається);

1.7 Положення про відділ з питань 
освіти, культури, молоді, спорту та соці-
ального захисту (додається);

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

вуючи висновок постійної депутатської 
комісії з питань житлово-комунального 
господарства, енергозбереження, благо-
устрою міста, комунальної власності, –

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Погодити призначення Камін-

ського Віктора Анатолійовича на посаду 
начальника комунального підприємства 
«Боярське головне виробниче управлін-
ня житлово-комунального господарства» 
на умовах контракту.

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

України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 10, 14 Закону України «Про 
службу в органах місцевого самовряду-
вання», –

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити на посаду керуючого 

справами виконавчого комітету Бояр-
ської міської ради Рябошапку Марію 
Андріївну.

2. Включити Рябошапку Марію Ан-
дріївну до складу виконавчого комітету 
Боярської міської ради.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                   О. О. ЗАРУБІН

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення сесії 

Боярської міської ради від 19.02.2015 р.       
№ 56/2599 та викласти його в наступній 
редакції:

«1. Встановити на території м. Бояр-
ка єдиний податок.

2. Затвердити Положення про осо-
бливості справляння єдиного податку 
суб’єктами господарювання, які засто-
совують спрощену систему оподаткуван-
ня, обліку та звітності на території  міста 
Боярка (додаток 1).

3. Директору КП «ІА «Боярка-ін-
форм» опублікувати рішення в засобах 
масової інформації та на офіційному 
сайті Боярської міської ради.

4. Рішення набуває чинності з 
01.01.2016 р.»

2. Контроль за виконанням цього рі-
шення покласти на першого заступника 
міського голови В. В. Шульгу.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                   О. О. ЗАРУБІН

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму соціально-

економічного та культурного розвитку 
міста на 2016 рік (додаток № 1).

2. Контроль за виконанням цього рі-
шення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань фінансів, бюджету, со-
ціально-економічного розвитку, зовніш-
ньоекономічних зв’язків та заступників 
міського голови з питань діяльності ви-
конавчих органів влади. 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                   О. О. ЗАРУБІН

витку фізичної культури та спорту на 
2016 рік (додаток 1).

2. Фінансування Програми прово-
дитиметься за рахунок коштів міського 
бюджету на 2016 рік (додаток 2).

3. Контроль за виконанням цього рі-
шення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань духовності, соціаль-
ного захисту, освіти, культури, охорони 
здоров’я, материнства і дитинства, моло-
діжної політики, туризму та спорту та за-
ступника міського голови Т. П. Кочкову.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                     О.О. ЗАРУБІН

2. Фінансування Програми прово-
дитиметься за рахунок коштів міського 
бюджету на 2016 рік (додаток 2).

3. Контроль за виконанням цього рі-
шення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань духовності, соціаль-
ного захисту, освіти, культури, охорони 
здоров’я, материнства і дитинства, моло-
діжної політики, туризму та спорту та  за-
ступника міського голови Т. П. Кочкову.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                    О. О. ЗАРУБІН

ОФІЦІЙНО
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Про реєстрацію дітей у комунальні до-
шкільні заклади міста

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону 
України «Про дошкільну освіту», ст. 25 
Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», з метою спрощення 
процедури та вільного доступу до інфор-
мації про облік дітей до вступу у дошкіль-
ний навчальний заклад, – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Доручити виконавчому комітету 

Боярської міської ради:
• розробити Положення про порядок 

реєстрації дітей у комунальні дошкільні 
навчальні заклади міста та забезпечити 
його висвітлення в газеті та на сайті «Бо-
ярка-інформ»;

• створити та затвердити склад комі-
сії з питань розподілу дітей у комунальні 
дошкільні навчальні заклади міста;

• розпочати з березня 2016 року реа-
лізацію впровадження реєстрації дітей у 
комунальні дошкільні навчальні заклади 
міста.

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

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ
Чергова 5 сесія

РІШЕННЯ № 5/154
від 16 лютого 2016 року                           м. Боярка

Про затвердження Перспективного 
плану роботи Боярської міської ради на 
2016  рік у новій редакції

Керуючись пп.7 п.1 ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні», п.1 ст.20 Закону України 
«Про статус депутатів місцевих рад»,                     
ст. 22 Регламенту Боярської міської ради, 
розглянувши Перспективний план ро-
боти Боярської міської ради на 2016 рік, 
враховуючи рекомендації постійних де-
путатських комісій ради і виконавчого 
комітету, -

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Перспективний план 

роботи Боярської міської ради на 2016 
рік у новій редакції (додається).

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

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

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ
чергова 5 сесія

РІШЕННЯ № 5/160
від 16 лютого 2016  року                           м. Боярка

Про утворення у складі виконавчого 
комітету міської ради відділу реєстрації 
місця проживання громадян та форму-
вання і ведення реєстру територіальної 
громади 

Керуючись п. 5 ч. 1 ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», Законом України «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо розширення повноважень 
органів місцевого самоврядування та 
оптимізації надання адміністративних 
послуг», та взявши до уваги Поста-
нову Кабінету Міністрів України від 
09.03.2006 р. № 268 «Про впорядкування 
умов оплати праці працівників апарату 
органів виконавчої влади, органів про-
куратури, судів та інших органів», —

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Утворити у складі  виконавчого 

комітету міської ради відділ реєстрації 
місця проживання громадян та форму-
вання і ведення реєстру територіальної 
громади у складі 3 осіб, а саме:

начальник відділу – 1 штатна оди-
ниця;

головний спеціаліст – 1 штатна оди-
ниця;

провідний спеціаліст – 1 штатна 
одиниця;

2. Внести відповідні зміни в струк-
туру апарату міської ради і виконавчого 
комітету та затвердити загальну чисель-
ність апарату міської ради та виконав-
чого комітету міської ради у кількості 50 
штатних одиниць 

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

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

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ
чергова 5 сесія

РІШЕННЯ № 5/163
від 16 лютого 2016 року                           м. Боярка

Про затвердження Положень про від-
діли виконавчого комітету

Керуючись п. 4 ст. 54  Закону Украї-
ни «Про місцеве самоврядування в Укра-
їні» та відповідно до рішення Боярської 
міської ради від 22.12.2015 р. № 3/22 
«Про затвердження структури, загальної 
чисельності апарату ради та виконавчого 
комітету міської ради»

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1.Затвердити  положення про відділи 

виконавчого комітету, а саме:
1.1 Положення про загальний відділ 

( додається);
1.2 Положення про юридичний від-

діл( додається);
1.3 Положення  про відділ фінансів, 

економічного розвитку та торгівлі (до-
дається);

1.4 Положення про відділ бухгалтер-
ського обліку і звітності ( додається);

1.5 Положення про відділ містобуду-
вання, архітектури та землевпорядкуван-
ня ( додається);

1.6 Положення про відділ з питань 
житлово-комунального господарства, 
транспорту та надзвичайних ситуацій 
(додається);

1.7 Положення про відділ з питань 
освіти, культури, молоді, спорту та соці-
ального захисту ( додається);

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

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ
чергова  5 сесія 

РІШЕННЯ № 5/165
від 16 лютого  2016 року                          м. Боярка

Про внесення змін до рішення черго-
вої 3 сесії Боярської міської ради VII скли-
кання від 22.12.2015 року № 3/18  «Про за-
твердження міського бюджету на 2016 рік»

Керуючись пп. 23 п. 1 ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», Бюджетним кодексом Укра-
їни, рішенням Боярської міської ради 
VII скликання від 22.12.2015 року № 3/18 
«Про затвердження міського бюджету на 
2016 рік», –

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до функціональної 

та економічної структури видатків за-
гального фонду міського бюджету в ме-
жах планових асигнувань, а саме: 

по КФК 010116 КЕКВ 2120 зменшити 
асигнування на 41 038,00 грн.

по КФК 010116 КЕКВ 2111 збільши-
ти асигнування на 41 038,00 грн.

по КФК 010116 КЕКВ 2210 зменшити 
асигнування на 270 000,00 грн.

по КФК 010116 КЕКВ 2240 зменшити 
асигнування на 190 000,00 грн.

по КФК 250404 КЕКВ 2240 збільшити 
асигнування на 140 000,00 грн. (виготовлен-
ня експертних висновків вартості доріг) 

по КФК 100103 КЕКВ 2610 збільши-
ти на 320 000,00 грн. (поточні трансферти 
КП «Боярка-Водоканал» на отримання 
спеціального дозволу на користування 
надрами)

2. Внести зміни до функціональної 
та економічної структури видатків спе-
ціального фонду міського бюджету (бю-
джету розвитку) в межах планових асиг-
нувань, а саме: 

по КФК 010116 КЕКВ 3110 зменшити 
асигнування на 120 000,00 грн.

по КФК 100102 КЕКВ 3210 збіль-
шити асигнування на 120 000,00 грн. (КП 
«БГВУЖКГ» на розробку проектної доку-
ментації на підсилення грунтової основи по 
вул. Білогородській, 27 та 41 – 70 000,00 грн., 
проведення обстеження технічного стану 
підвальної частини житлового будинку по 
вул. Білогородській, 27 – 50 000,00 грн.).

3. Внести зміни до функціональної та 
економічної структури видатків спеціаль-
ного фонду міського бюджету (бюджету 
розвитку) за рахунок залишку коштів на 
початок 2016 року на суму 2 660 964,00 грн., 
а саме: 

по КФК 180409 КЕКВ 3210 збіль-
шити асигнування на 230 000,00 грн. (КП 
«БГВУЖКГ» на поповнення статутно-
го фонду, що був сформований раніше, 
придбання автомобіля Ланос-Пікап)

по КФК 100202 КЕКВ 3210 збільши-
ти асигнування на 213 856,00 грн. (кре-
диторська заборгованість КП «Боярка-
Водоканал» по придбанню лічильників 
диференційного обліку електроенергії)

по КФК 100203 КЕКВ 3210 збільши-
ти на 1 600 000,00 грн. (КП «БГВУЖКГ» 
на придбання електротоварів (ліхтарів) 
для вуличного освітлення)

по КФК 150101 КЕКВ 3210 збільши-
ти на 250 000,00 грн. (КП «Боярка-Водо-
канал» на оплату ТЕО для реконструкції 
відновлення системи водопостачання та 
водовідведення в м. Боярка)

по КФК 150101 КЕКВ 3210 збільши-
ти на 367 108,00 грн (КП «БГВУЖКГ» на 
капітальне будівництво освітлення пар-
ку ім. Шевченка м. Боярка – 347 108,00 
грн., розробка проектної документації 
по будівництву спортивного майданчика 
(з урахуванням експертизи та технагля-
ду) за адресою вул. Білгородська, 17 та 
19-а. – 20 000,00 грн. )

 Передбачити кошти у вигляді суб-
венції з міського бюджету до районного 
бюджету в сумі 170 000,00 грн., а саме:

100 000,00 грн. – для проведення 
експертного звіту за проектом рекон-
струкції з добудовою приміщення Бояр-
ської ЗОШ № 1 за адресою: вул. Лисенка, 
11/23 в м. Боярка Києво-Святошинсько-
го району Київської області (за рахунок 
залишку коштів на початок 2016 року);

70 000,00 грн. – виготовлення прек-
тно-кошторисної документації для ре-
конструкції спортивного майданчика  в 
ЗОШ № 3;

Передбачити кошти в сумі 700 000,00 
грн. на придбання обладнання для ДНЗ 
міста (згідно з переліком, визначеним 
профільними депутатськими комісіями).

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

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

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ
чергова 5 сесія

РІШЕННЯ № 5/128
від 16 лютого 2016 року                          м. Боярка

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

Про прийняття до комунальної влас-
ності територіальної громади м. Боярка 
безгосподарних газопроводів та передачу 
їх у господарське відання ПАТ «Київоблгаз», 
з метою здійснення експлуатації

Керуючись Законами України «Про 
ринок природного газу», «Про місцеве 
самоврядування в Україні», розглянув-
ши лист Київської обласної держав-
ної адміністрації № 11-22/14778 від 
07.08.2014 року «Про прийняття в кому-
нальну власність безгосподарних газо-
проводів», враховуючи лист Києво-Свя-
тошинської прокуратури за № 7947 від 
08.09.2014 року щодо укладання догово-
ру з ПАТ «Київоблгаз» на господарське 
відання складовими ЄГТСУ, лист Киє-
во-Святошинської філії по експлуатації 
газового господарства ПАТ «Київоблгаз» 
вх. № 02-9/2093 від 09.10.2015 р., врахо-
вуючи подане оголошення в місцевій 
газеті «Боярка-інформ» № 21 (255) від 
07 листопада 2014 року, з метою необхід-
ності забезпечення надійної та безпечної 
експлуатації Єдиної газотранспортної 
системи України, – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Прийняти до комунальної влас-

ності територіальної громади м. Боярка 
безгосподарні газопроводи по м. Боярка 
(довжиною 118 м) згідно з  додатком.

2. Передати безкоштовно газопрово-
ди по м. Боярка довжиною 118 м на праві 
господарського відання ПАТ «Київобл-
газ».

3. Доручити міському голові укласти 
договір з ПАТ « Київоблгаз» строком на 
25 років на господарське відання газови-
ми мережами згідно з додатком.

4. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на заступника місько-
го голови згідно з розподілом обов`язків 
та на постійну депутатську комісію з 
питань житлово-комунального госпо-
дарства, енергозбереження, благоустрою 
міста.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                   О. О. ЗАРУБІН

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ
чергова 5 сесія

РІШЕННЯ № 5 /133
від 16 лютого 2016 року                          м. Боярка

Про продовження терміну дії рі-
шення сесії Боярської міської ради 
№53/2492 від 23 грудня 2014 року 
«Про призупинення нарахування 
оплати за житлово-комунальні послу-
ги мешканцям будинків житлового 
фонду КП «БГВУЖКГ» (з обмеженим 
наданням житлово-комунальних по-
слуг») 

Керуючись ст. 25 Закону Укра-
їни «Про місцеве самоврядування 
в Україні», відповідно до Закону 
України «Про приватизацію дер-
жавного житлового фонду», Закону 
України «Про житлово-комунальні 
послуги», розглянувши лист Кому-
нального підприємства «Боярське 
головне виробниче управління 
житлово-комунального господар-
ства» № 1172 від 15.12.2015 р., – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VIІ СКЛИКАННЯ
Чергова 5 сесія

РІШЕННЯ № 5/135
від 16 лютого 2016  року                           м. Боярка

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Продовжити до 31 грудня 

2016 року термін призупинення на-
рахування оплати за житлово-кому-
нальні послуги мешканцям будинку 
житлового фонду КП «БГВУЖКГ», 
термін експлуатації яких понад 40-
50 років з обмеженим наданням 
житлово-комунальних послуг (пе-
релік будинків додається).

2. Доручити в. о. начальника 
КП «БГВУЖКГ» В. А. Камінсько-
му провести роботу з власниками 
квартир щодо підготовки відпо-
відних документів для прийняття 
сесією Боярської міської ради рі-
шення про оформлення актів при-
йому-передачі приватизованого 
житла з балансу КП «БГВУЖКГ» у 
власність його мешканців у термін 
до 31.12.2016 р.

3. Контроль за виконанням да-
ного рішення покласти на заступ-
ника міського голови за відповід-
ним напрямком.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                       О.О. ЗАРУБІН

Додаток 
до рішення 5 сесії Боярської міської ради 

VІІ скликання № 5/136 від 16 лютого 2016 року

Адреса Рік 
побудови

Поверх Кі-сть 
квартир

вул. Громова, 8 1968 2 16

вул. П. Сагайдачного, 39/43 1955 2 6

вул. П. Сагайдачного, 41/38 1955 2 6

вул. Чкалова, 36 1959 1 6

тупик Вітвістий, 8 1916 1 4

пров. Вокзальний, 3 1900 1 7

вул. Вокзальна, 39 1907 1 7

вул. Вокзальна, 41 1916 1 6

пров. Жовтневий, 30 1916 1 8

вул. Жовтнева, 35 1912 1 5

вул. Маяковського, 21 1950 1 2

вул. Першотравнева, 5 1953 1 4

вул. Пролетарська, 30 1920 1 6

пров. Пролетарський, 31 1910 1 4

пров. Пролетарський, 29 1910 1 7

пров. П’ятигірський, 6 1953 1 2

вул. Хрещатик, 7/32 1930 1 4

вул. Хрещатик, 12 1916 1 7

вул. Хрещатик, 33 1916 1 6

вул. Хрещатик, 39 1916 1 5

вул. Хрещатик, 48 1916 1 5

вул. Хрещатик, 59 1916 1 5

вул. Хрещатик, 68 1917 1 3

вул. Хрещатик, 101 1917 1 5

вул. Хрещатик, 167 1916 1 7

вул. Хрещатик, 79 1916 1 5

вул. Хрещатик, 37 1912 1 5

вул. Самійленка, 23 1912 1 5

вул. Садова, 8 1917 1 3

с/г технікум, 4 1952 1 2

с/г технікум, 6 1952 1 4

с/г технікум, 9 1960 1 5

с/г технікум, 10 1933 1 9

с/г технікум, 12 1961 1 8

с/г технікум, 13 1960 1 10

с/г технікум, 17 1952 1 2

с/г технікум, 22 1967 2 5

с/г технікум, 23 1971 2 16

с/г технікум, 24 1972 2 16

с/г технікум, 25 1975 2 16

с/г технікум, 26 1980 2 16

вул. Незалежності, 6 1955 1 2

вул. Амбулаторна, 21 1910 1 7

Про затвердження Програми благо-
устрою та утримання територій міста Бояр-
ка на 2016 рік відповідно до п. 22 ст. 26 
Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні»

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму благоустрою 

та утримання територій міста Боярка на 
2016 рік (згідно з додатком).

2. Виконавчому комітету, відповід-
ним службам та організаціям забезпечи-
ти виконання Програми.

3. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на заступника місько-
го голови за напрямком.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                   О. О. ЗАРУБІН

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VIІ СКЛИКАННЯ
чергова 5 сесія

РІШЕННЯ № 5/136
від 16 лютого 2016 рокут                          м. Боярка

Про затвердження  Програми «Безпеч-
не місто» на 2016 рік 

Відповідно до п. 22 ч. 1, ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму «Безпечне 

місто» на 2016 рік (додаток 1).
2. Фінансування Програми прово-

дитиметься за рахунок коштів міського 
бюджету на 2016 рік (додаток 2).

3. Контроль за виконанням цього 
рішення покласти на Постійну депутат-
ську комісію з питань житлово-кому-
нального господарства, енергозбережен-
ня, благоустрою міста, комунального 
майна та заступника міського голови за 
відповідним напрямком.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                    О. О. ЗАРУБІН

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VIІ СКЛИКАННЯ
Чергова 5 сесія

РІШЕННЯ № 5/138
від 16 лютого 2016 року                           м. Боярка

В і т а є м о  Г р е ц ь к о г о  Б о р и с а 
А р т е м о в и ч а  з  7 5 - р і ч ч я м

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

ОФІЦІЙНО
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19 лютого у Боярській ЗОШ    
№ 1 відбувся захід пам’яті «Хоро-
брі серця», присвячений річниці 
подій на Майдані Гідності. Ро-
дзинкою його став конкурс худож-
нього виконання поетичних тво-
рів про героїв Майдану та воїнів 
АТО «Любов’ю огорни, Вкраїно, 
у сяйво золоте святих синів своїх».

Звучать вірші й складаються 
в один загальний лист до Бійця 
за щастя та волю рідної землі. 
Навіть сьогодні ми, на жаль, не 
можемо достеменно назвати 
всіх, хто просто з Майдану Гід-
ності зробив свій останній крок 
у вічність. Й залишається від-

критим список героїв АТО. Тому 
й трепетно сяють живі вогники 
свічок у дитячих долонях. «Лине 
кача» на хвилях мелодії скрип-
ки, вірші бринять, наче спільна 
пам’ять душ і сердець. Дзвінкі 
дитячі голоси линуть просто у 
високе небо – батьківщину Не-
бесної Сотні. І на палаючий 
Схід – до сучасних воїнів-героїв, 
у яких із надії та віри духовний 
бронежилет. А пам’ятні грамоти 
переможцям вручила голова Ки-
єво-Святошинської районної 
організації ветеранів Афганіста-
ну Лариса Козленко.

МИ – СВІДКИ ПОДВИГУ СЕРДЕЦЬ ХОРОБРИХОстанній тиждень пройшов у Боярці під знаком вшанування річниці Революції Гідності та 
героїв Небесної Сотні. Ось лише невеликий дайджест цих подій. 

Нестримно лине час з минулого в майбутнє, лишаючи свій карб у пам’яті й серцях. У сер-
цях сучасників, у пам’яті нащадків. Тому що у кожного з нас є свій початок відліку часу, який 
ми просто називаємо історією. Історією свого роду і народу, своєї Батьківщини.

19 лютого у ЦТМ «Оберіг» 
відбувся вечір Пам’яті Небес-
ної Сотні.

Перші кадри презентації, 
акорди гімну, перші такти хви-
лини мовчання. Підводиться зал, 
і погляди присутніх звернені до 
фотографії земляка-боярчанина 
Ігоря Володимировича Бачин-
ського, якому посмертно при-
своєно звання Героя України.

До присутніх звертають-
ся заступник міського голови 
Тетяна Кочкова, голова Киє-
во-Святошинської районної 
організації ветеранів Афганіс-
тану Лариса Козленко, бабу-
ся Ігоря Бачинського Галина 
Андріївна. І підходять одним 
за одним до мікрофону ті, хто 
не може мовчати, тому що на 
власні очі бачив події, які вже 
стали історією: настоятель хра-

му УАПЦ протоієрей Дмитро 
Присяжний, очільниця сані-
тарної служби Майдану Любов 
Лавріненко, волонтер Наталя 

Дольова. А сотник Майдану 
Олег Котенко, який був актив-
ним учасником подій саме у 
найважчі дні – з 17 по 27 люто-
го 2014 року – просто на сцені 
передав директору Боярсько-
го краєзнавчого музею Галині 
Терпіловській особисті речі, які 
пройшли з ним Майдан і тепер 
поповнять музейну експозицію.

Найцінніший подарунок 
всім присутнім зробили діти – 
вихованці студій «Оберегу». Та-
нок з прапорами, пісня «Укра-
їна – це ти», бойовий гопак, 
пісні «Козачата», «Україна – 
єдина!» – всього й не перелічи-
ти! І в кожному виступі –укра-
їнська звитяга, дзвінкоголоса 
співучість і своєрідна мистець-
ка клятва юних перед сучасним 
в ім’я майбутнього.

ВШАНУЄМО ГЕРОЇВ НАШИХ ДНІВ

20 лютого в парку Перемо-
ги боярчани вшанували героїв 
Небесної Сотні. Панахиду за 
загиблими провів настоятель 
Свято-Покровського храму 
УАПЦ о. Дмитро, який напе-
редодні повернувся з чергової 
волонтерської поїздки до зони 
АТО. Покладання квітів до 

тимчасового пам’ятного знаку 
Героям Небесної Сотні і хви-
лина мовчання. І схилені голо-
ви перед пам’яттю людей, яких 
було вбито у мирний цивілізо-
ваний час ХХІ століття. І слова 
учасників АТО – Сергія Вацка 
та депутата Боярської міської 
ради Андрія Назаренка.

Після закінчення мітингу 
міський голова Боярки Олек-
сандр Зарубін повідомив всіх 
присутніх, що найближчим ча-
сом на цьому місці буде вста-
новлений пам’ятник Героям 
Небесної Сотні і закликав бо-
ярчан до співпраці. 

ПОДІЇ, ЩО ОБ’ЄДНУЮТЬ НАРОД, ДЕРЖАВУ, ПОКОЛІННЯ

20 лютого на території Бо-
ярського краєзнавчого музею 
відбулося покладання квітів до 
меморіальної дошки Героя Не-
бесної Сотні – боярчанина Іго-
ря Бачинського.

Ігор Бачинський – круглий 
сирота, який виховувався у Бо-
ярці дідусем та бабусею. Взимку 
2013 – 2014 років був активним 
учасником Революції Гідності. 
25 лютого 2014 року 30-річний 
Ігор Бачинський помер у лікар-
ні від отриманих під час проти-
стояння з бійцями «Беркуту» 
важких травм. Похований в с. 
Перевіз Васильківського райо-
ну – у рідному селі бабусі. 

Указом Президента Украї-
ни від 21 листопада 2014 року 
Ігорю Бачинському посмертно 
присвоєно звання Героя Украї-
ни, рідним передано орден «Зо-
лота Зірка». У червні 2015 року 
Патріархом Філаретом Ігор був 
посмертно нагороджений по-
чесною медаллю «За жертов-
ність і любов до України».

Герої творять дійсність, герої 
формують обличчя світу. Герой 
Ігор Бачинський увійшов в іс-
торію України як патріот своєї 
держави, віддавши своє життя за 
свободу і державність, могутність 
і процвітання рідної України.

Радіслав Кокодзей

ОСТАННЯ ШАНА – КВІТИ НА ГРАНІТІ 
І СХИЛЕНІ В ЖАЛОБІ ПРАПОРИ

23 лютого до Міжнародно-
го дня рідної мови у Боярсько-
му НВК «Гімназія – ЗОШ І ст.» 
відбувся Диктант Гімназійної 
єдності. Диктант – це дуже 
простий і доступний кожному 
жанр колективної творчості, 
бо він єднає усіх, незалежно 
від віку, освіти, життєвого до-
свіду чи статусу, бо він дарує 

особливе відчуття причетності 
до творення спільної справи, 
змушує наші серця завмирати 
в унісон на кожному розділо-
вому знакові. 

В актовій залі зібра-
лась гімназійна родина, щоб 
об’єднатись навколо мови. Ко-
жен присутній мав нагоду за-
свідчити єдність з усіма, хто 

любить і шанує рідну мову, хто 
хоче, щоб українці говорили 
українською мовою і зберегли її 
для нащадків. 

Цього року текст диктан-
ту був присвячений поетичній 
квітці нашої землі – Лесі Укра-
їнці, адже 25 лютого відзнача-
лася 145-річниця від дня її на-
родження.

ДИКТАНТ ГІМНАЗІЙНОЇ ЄДНОСТІ

ПАМ’ЯТІ НЕБЕСНОЇ СОТНІ

ДСНС КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ ІНФОРМУЄ

Якщо стрілянина застала 
вас на вулиці, відразу ж ляжте й 
озирніться, виберіть найближче 
укриття й проберіться до нього, 
не піднімаючись у повний зріст. 
Укриттям можуть служити ви-
ступи будинків, пам’ятники, 
бетонні стовпи або бордюри, 
канави. 

Пам’ятайте, що автомобіль 
– не найкращий захист, тому 
що його метал тонкий, а паль-
не – вибухонебезпечне. За пер-
шої нагоди сховайтеся у під’їзді 
будинку, підземному переході, 
дочекайтеся закінчення пере-
стрілки.

Проводьте заходи для по-
рятунку дітей, за необхідності 
прикрийте їх своїм тілом. За 
можливості повідомте про ін-
цидент співробітників міліції.

Якщо в ході перестрілки ви 
перебуваєте у будинку – укрий-
теся у ванній кімнаті й ляжте на 
підлогу, тому що перебувати у 
кімнаті небезпечно через мож-
ливість рикошету. Перебуваю-
чи в укритті, стежте за можли-
вим початком пожежі. Якщо 
пожежа почалася, а стрілянина 
не припинилася, залиште квар-
тиру й сховайтеся в під’їзді, далі 
від вікон. 

ОСНОВНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ПЕРЕСТРІЛКИ
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14 лютого у Київському Пала-
ці спорту відбувся ХХ міжнарод-
ний турнір з вільної та греко-рим-
ської боротьби.

Одним із найяскравіших був 
виступ Алли Черкасової – дру-
жини нашого боярського тре-
нера Олексія Мельника, яка 
виборювала своє чемпіонське 
золото у ваговій категорії 75 кг. 

Три напружених зустрічі – 
три впевнених перемоги. А в 
фіналі пані Аллі довелося бо-
ротися з представницею Бра-
зилії. Перемога – дострокова, 

в першому ж періоді! Майстер-
но виконавши прийом «млин», 
спортсменка вклала суперницю 
на туше, тим самим впевнено 
довівши високий рівень своєї 
професійної майстерності.

Попереду – наступні етапи 
змагань на міжнародних аренах 
та отримання ліцензії на Олім-
пійські ігри в Ріо-де-Жанейро. 
А поки що – з перемогою, 
пані Алло! Нехай Ваш шлях до 
олімпійського чемпіонського 
п’єдесталу пройде лише по «зе-
леній хвилі». Успіхів і перемог! 

Радіслав Кокодзей

ЗОЛОТО АЛЛИ ЧЕРКАСОВОЇ

З 16 до 19 лютого настоятель 
Свято-Покровської парафії УАПЦ 
Димитрій Присяжний, на запро-
шення заступника керівника по-
ліції в Київській області полков-
ника Дмитра Ценова, відвідав 
зону АТО на території Донецької 
та Луганської областей.

17 лютого 2016 року на базі 
дислокації полку «Миротво-
рець» у зоні АТО відбувся по-
минальний молебень за загиб-
лими правоохоронцями, які 
поклали своє життя на Сході 
країни, захищаючи мир та не-
залежність держави від військо-
вого агресора.

На молебні зі вшанування 
пам’яті полеглих воїнів-пра-
воохоронців були присутні за-
ступник очільника Національ-
ної поліції Київщини Дмитро 
Ценов, керівництво полку 
«Миротворець» то волонтери. 
Також отець Димитрій передав 

військовослужбовцям та пра-
воохоронцям матеріальну до-
помогу від жителів Боярки та 
освячені ладанки – обереги. 

Під час панахиди поіменно 
згадали імена загиблих геро-
їв, зокрема – бійця батальйону 
«Миротворець», капітана по-
ліції Олександра Ільницького 
(позивний – «Барні»), який 40 
днів тому загинув від ворожої 
кулі снайпера поблизу Горлів-
ки, що на Донеччині. Поряту-
нок мирних жителів коштував 
йому життя.

Також присутні помолились 
за здоров’я усіх живих бійців-
правоохоронців, за збереження 
їх бойового духу.

Запалені свічки своїм 
полум’ям нагадували живим, 
що світла пам’ять про полеглих 
патріотів своєї країни вічно 
буде жити у наших серцях.

Вічна слава героям! Герої не 
вмирають!

ПОМОЛИЛИСЬ ЗА 
МЕРТВИХ І ЖИВИХ

20 лютого зразкова театр-
студія «Світла хвиля» (керівник 
Тетяна Іващенко) Києво-Свято-
шинського ЦТМ «Оберіг» стала 
учасником ІІІ Міжнародного 
фестивалю-конкурсу мистецтв 
«Підкори сцену», який проходив у 
Києві.

Основою програми фести-
валю стали конкурс сценічних 
постановок колективів-учасни-
ків та конкурс на краще худож-
нє виконання поетичних творів. 
Зважаючи на те, що театральне 
мистецтво є чи не найбільшою 
мистецькою таїною, ми утри-
маємося від переказу фести-
вального дійства. Натомість 
щиро порадіємо за успіхи на-
ших боярських акторів.

У номінації «Театральний 
жанр» юні боярчани отрима-
ли кубок і диплом фестивалю 
за найкращу постановку. Цей 
пам’ятний кубок став колек-
тивною нагородою «Світлої 
хвилі». А були ще й нагороди 

персональні. Наприклад, Да-
вид Тищенко став дипломан-
том фестивалю в номінації 
«Головна чоловіча роль». А 
наймолодша актриса – шести-
річна Вероніка Щекал – у но-
мінації «Кращий акторський 
дебют» та стала бронзовим 
призером фестивалю, що й 
було засвідчено відповідною 
медаллю.

При нагоді зазначимо, що 
саме цей склад «Світлої хвилі» зі-
брався на свою першу репетицію 
приблизно півроку тому. Відтак 
цей успіх на престижному теа-
тральному фестивалі є ще одним 
яскравим підтвердженням і та-
ланту наших юних боярських ак-
торів, і педагогічної майстернос-
ті їх керівника Тетяни Іващенко.

Радіслав Кокодзей

ТЕАТР «СВІТЛА ХВИЛЯ»23 лютого в дошкільному на-
вчальному закладі «Даринка» від-
булась серія спортивних розваг 
«Здоров’я всьому голова». 

Як і кожне заняття, спор-
тивні ігри мали свою мету: під-
несення емоційного настрою 
дітей; розвиток спритності, 
уваги, кмітливості; виховання 
любові до фізкультури, почут-
тя дружби, колективізму. А до-
помагали вихователям клоуни 
Льолік (Наталія Кучернюк) та 
Болік (Юлія Харламова). Зав-
дяки дружбі, підтримці один 
одного, довіри маленькі учас-
ники досягли мети. 

Різноманітні форми прове-
дення розваг, ігор розвивають 
допитливість, бажання осяга-
ти довколишній світ. Ігри – це 

велетенське світле вікно, крізь 
яке в духовний світ дитини вли-
вається живодайний потік уяв-
лень, понять про навколишній 
світ. Гра – це іскра, яка запалює 
вогник допитливості й цікавос-
ті. Василь Сухомлинський ска-
зав: «Погляньмо уважно, яке 
місце в житті дитини посідає 
гра, особливо в дошкільному 
віці. Для неї гра – це найсерйоз-
ніша справа. У грі перед дітьми 
розкривається світ, розкрива-
ються творчі здібності особис-
тості».

Можливо, награвшись у ди-
тинстві, наші дорослі вихованці 
будуть здатними на серйозні до-
рослі речі.

Оксана Редька, 
вихователь-методист

ЗДОРОВ’Я – ВСЬОМУ ГОЛОВА

15 лютого в актовій залі 
райвідділу поліції відбулись звіт-
но-виборні збори ради ветера-
нів-пенсіонерів органів МВС Ки-
єво-Святошинського району. У їх 
роботі взяли участь: заступник 
начальника ГУНП в Київській об-
ласті Дмитро Ценов, начальник 
Києво-Святошинського райвідді-
лу поліції Вадим Кошмак, перший 
заступник міського голови Вале-
рій Шульга, заступник голови Ки-
єво-Святошинської РДА Михайло 
Лєзнік, заступник голови райради 
Владислав Данченко та інші.

Проводив збори голова ради 
ветеранів Київської області Во-
лодимир Шкуратенко. Присут-
ні заслухали звіт голови район-
ної ради ветеранів МВС Віктора 
Марценюка. Організацію було 
зареєстровано 1996 року. Нині 
вона – одна з найпотужніших 
на Київщини. До складу ради 
ветеранів органів МВС входить 

близько 300 членів, із них 11 – 
учасники бойових дій, 89 – лік-
відатори аварії на ЧАЕС. «Ми 
дбаємо про надання допомоги 
та захист наших членів, про-
відуємо хворих, підтримуємо 
вдів. Це нормальна робота вете-
ранської організації. Ведеться 
робота по створенню музею та 
книги пам’яті загиблих», – на-
голосив Віктор Марценюк.

Звіт голови про роботу було 
визнано задовільним. Також 
відбулись вибори нового голо-
ви ради ветеранів-пенсіонерів. 

ВЕТЕРАНИ ОРГАНІВ МВС ОБРАЛИ НОВОГО КЕРІВНИКА

Ним обрано Віктора Степано-
вича Білоуса.

Учасників зборів привітали 
шановні гості. Було вручено по-
дяки активістам ради ветеранів. 
Дуже тепло сприйняли присутні 
виступи Дмитра Ценова та Во-
лодимира Шкуратянка. Зокре-
ма йшлося про роботу реформо-
ваних правоохоронних органів 
та труднощі, з якими доводить-
ся зіштовхуватись новій поліції.

Завершились збори концер-
том за участі вихованців Бояр-
ської школи мистецтв. 

18-20 лютого в Харкові про-
ходив Чемпіонат України з Тхек-
вондо ІТФ. Боярка на чемпіонаті 
була представлена найкращими 
спортсменами з Боярських ЗОШ 
№ 1 та ЗОШ № 4. 

Юних спортсменів супровод-
жували тренери: Максим Фірсов, 
майстер спорту України, чорний 
пояс 2-й Дан та Богдан Мельни-
ченко, майстер спорту України, 
чорний пояс 4-й Дан.

У підсумку: Марина Мецгер 
зайняла 1 місце, стала чемпіон-
кою України у віковій групі 11-
13 років, у вазі до 35 кг; призери: 
Єлизавета Крупко – 2 місце у ві-
ковій групі 14-15 років, у вазі до 
51 кг; Дмитро Ковтун – 2 місце 

у віковій групі 11-13 років, у вазі 
до 50 кг, Катерина Ус – 3 місце 
у віковій групі 11-13 років, у вазі 
до 60 кг, Мирослава Бащенко – 3 
місце у віковій групі 11-13 років, 
у вазі до 30 кг, Максим Білий – 3 
місце у віковій групі 14-15 років, 
у вазі до 51 кг.

Також варто зазначити, що 
Катерина Ус зайняла третє місце 
у виконанні формальних вправ 
ТУЛь – це комплекс оборонних 
та атакуючих рухів, спрямованих 
на демонстрацію рівня підготов-
ки спортсмена. Крім Катерини 
у виконанні ТУЛів брала участь 
також Марина Мецгер, але через 
травму вона не змогла показати 
найкращий результат. Справа в 
тому, що за декілька днів до зма-

ПРАПОР БОЯРКИ БУЛО ПІДНЯТО В ХАРКОВІ
гань, на тренуванні, Марина зла-
мала палець на руці. Під питан-
ням стояла її участь у змаганнях 
взагалі, тому що на руку потріб-
но було накласти гіпс. Але Ма-
рина прийняла рішення відмо-
витись від гіпсування на користь 
участі в Чемпіонаті України та 
вже після повернення додому за-
гіпсувала руку. 

Спортсмени, які посіли 
перші та другі місця, увійшли 
до складу національної збірної 
України з Тхеквондо ІТФ та бу-
дуть представляти Україну на 
чемпіонаті Європи в Салоніках 
(Греція) в квітні 2016 року.

Марина Мецгер вже втре-
тє стала чемпіонкою України з 
Тхеквондо ІТФ, минулого року 
Марина стала чемпіонкою Єв-
ропи, за що її було відзначено 
грамотою «Найкращий спорт-
смен 2015 року міста Боярка». 
Єлизавета Крупко торік також 
брала участь у Чемпіонаті Євро-
пи та стала його призером, за-
йнявши 2 місце, поступившись 
у фінальному двобої росіянці.

Попереду майже два міся-
ці важкої праці з підготовки до 
Чемпіонату Європи. Бажаємо 
нашим спортсменам мужності 
та сили, щоб пройти цей важ-
кий шлях, а також нових пере-
мог. Нехай прапор Боярки буде 
піднято ще й у Греції.

ЦІКАВО ЗНАТИ
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Замовлення 

ГОРОСКОП 
Овен

Період знаменний у багатьох сферах життя. Вам 
усміхнеться Удача в професійних справах і любов-
них відносинах. Вас можна назвати щасливчиком, 
якому все до снаги. Гроші надходитимуть регуляр-
но, але їх варто витрачати ощадливо. Здоров’я буде 
міцним, а ось фігурою варто зайнятися. 

Телець
Вам захочеться кардинально змінити особис-

те життя. Ви будете дуже активні і некеровані, у 
будь-якому разі, не вирішуйте самі свої проблеми. 
Будьте більш зібраним у професійних питаннях. 
Очікуються вигідні пропозиції, які  слід ретельно 
розглядати з грамотними компаньйонами. Стере-
жіться застуди.

Близнюки
Зорі радять у складних ситуаціях звертатися за 

допомогою до близьких людей. Вони ніколи не 
відмовлять вам і завжди дадуть мудру пораду, під-
тримають морально і матеріально. Якщо є мож-
ливість, знайдіть додатковий заробіток. Більше 
спілкуйтеся, заряджайтеся позитивом, щоб не за-
сумувати на самоті. 

Рак
Безліч приємних подій очікує вас. Передбача-

ються перспективні знайомства, яскраві побачен-
ня і фінансовий прибуток. Вам можна навіть ні-
чого не робити, а лише насолоджуватися життям, 
яке підкидає чудові моменти. Хоча розслаблятися 
не слід. Якщо з’явиться шанс змінити будь-які об-
ставини, то не відступайте назад.

Лев
Період буде цілком хорошим, продуктивним 

і врівноваженим. Без емоційних сплесків не обі-
йдеться, але вони не завдадуть вам серйозних про-
блем. Без сумнівів плануйте нові проекти. Це вне-
се позитивні зміни в життя і подарує масу яскравих 
вражень. Ймовірна цікава подорож.

Діва
Готуйтеся до яскравих змін у різних сферах 

життя. Необхідно чітко розпланувати подальші дії. 
Від вашої уважності і старанності залежатиме успіх 
і матеріальний стан. На вас чекає безліч романтич-
них зустрічей, які можуть стати доленосними. До 
здоров’я варто поставитися з особливою увагою. 

Терези
Ваші думки будуть зайняті роботою і любовни-

ми справами. Доведеться бути максимально відпо-
відальним, щоб встигнути зробити все, що ви за-
планували. Не зволікайте з прийняттям важливих 
рішень, щоб не шкодувати про втрачений шанс. 
Можливий перспективний проект, від якого не 
слід відмовлятися. 

Скорпіон
Ви будете жити почуттями та емоціями, а не 

розумом. Все-таки постарайтеся тверезо оцінюва-
ти ситуації, що стосуються кар’єри та особистого 
життя. Очікується маса яскравих вражень від зу-
стрічей з друзями, нових захоплень і звершень на 
професійному рівні. У багатьох прокинеться ба-
жання творити.

Стрілець
Якщо до цього вам здавалося, що ви «топче-

тесь» на одному місці, то нині очікується просу-
вання вперед. Це буде стосуватися всіх сфер життя. 
Якщо хочете внести в своє життя щось нове й ори-
гінальне, то займіться творчою діяльністю. Саме в 
цій сфері ви будете приголомшливо щасливими.

Козеріг
Якщо на шляху з’являться перешкоди, не від-

ступайте назад, будьте рішучі та кмітливі. Сил і 
активності буде більш ніж достатньо. Від якісного 
виконання дрібної і рутинної роботи залежить ваш 
подальший успіх і фінансове благополуччя. Очіку-
ються романтичні зустрічі. 

Водолій
Попереду багато цікавих зустрічей, плідного 

спілкування і незабутніх знайомств. Щаститиме 
в багатьох сферах життя. Якщо доля вам надасть 
можливість круто змінити життя, не відмовляйте-
ся від цього. Щоб реалізувалося задумане, потріб-
но бути зібраним, рішучим і об’єктивним.

Риби
Доведеться негайно вирішувати дрібні пробле-

ми, щоб не нашкодити роботі і любовним відноси-
нам. Уникайте всіляких сварок і конфліктів. Уваж-
но стежте за тим, що робите і як висловлюєтеся в 
колективі. Економте грошові запаси. Терпіння і 
витримка дозволить домогтися успіху в будь-якій 
області. 

ДОШКА ОГОЛОШЕНЬ

 ПОТРІБНІ ОХОРОНЦІ 
Графік роботи: 
добові або вахта 

ЗП: 2500-5500 грн. 
Тел.: (095) 506-21-24, 
           (096) 874-84-96

4 березня 2016 року 
будуть виноситись в натуру межі 
земельної ділянки за адресою: 
м. Боярка, пл. Михайлівська, 1-а, 

магазин «Аріадна».
Суміжних землекористувачів 

просимо прибути 4 березня о 12:00 
за вказаною адресою.

У ці весняні сонячні дні зустрічає достойний ювілей – 80 років активного творчого 
життя, сповненого праці та звершень Володимир Іванович Німчук.

Вельмишановний Володимире Івановичу!
Наш славний боярський козаче!

Прийміть наші найтепліші поздоровлення з нагоди ювілею.
Щиро бажаємо Вам козацького здоров’я, сімейного благополуччя, миру та злагоди.

Осипаються дні пелюстками,
Непомітно спливають роки.
Не сумуйте, пишайтесь літами,
Бо немарно прожиті вони.

Вже і пройдено Вами немало.
Та ще маєте сили сповна, —
Щоб усюди вас щастя стрічало
І буяла у серці весна.

З глибокою повагою, родина, друзі,  правління ЖБК «50 років Жовтня», 
колектив козацького ансамблю «Горлиця», а також Володимир Токовенко

ПРИВІТАННЯ

Втрачений військовий квиток 
№ УН 0962021, виданий 

Пащенку Олександру Андрійовичу, 
вважати недійсним.

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ
ПРОЕКТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ м. БОЯРКА

27.02.2016 р. о 14:00
ЗОШ № 3, вул. Петра Сагайдачного, 62

Організатор: 
депутатська фракція «Об’єднання «Самопоміч» 

у Боярській міській раді 

19 лютого міський голова 
Олександр Зарубін та заступник 
міського голови Тетяна Кочкова  
зустрілися з учасниками АТО, во-
лонтерами та активістами. 

Йшлося про створення 
Центру надання допомоги 
учасникам АТО та членам їх 
сімей. Олександр Зарубін по-
відомив, що міська влада має 
намір приділяти значну увагу 
нашим захисникам. На сесії 16 

ВІДБУЛАСЬ ЗУСТРІЧ З УЧАСНИКАМИ АТО

люого було затверджено місь-
ку цільову програму підтримки 
учасників АТО та членів їх  сі-
мей. Він також наголосив, що 
подібні зустрічі мають відбува-
тися регулярно, адже проблеми 
учасників АТО можна і потріб-
но вирішувати одразу, без зво-
лікання.

Директор Києво-Свято-
шинського центру соціаль-
но-психологічної реабілітації 
Ангеліна Лахтадир розповіла 

про напрацювання фахівців та 
можливості центру у галузі на-
дання всебічної допомоги демо-
білізованим учасникам АТО та 
членам їх сімей.

Було озвучено проблеми 
учасників АТО щодо необхід-
ності матеріальної підтримки, 
надання допомоги в лікуванні 
та оздоровленні, а також щодо 
пільг, передбачених законодав-
ством України.

27 лютого, 13:00 
Боярський краєзнавчий музей 
вул. М. Грушевського (Жовтнева), 49 

Відкриття виставки фоторобіт Юлії Золотарен-
ко, присвяченої Міжнародному жіночому дню. 
Виставка діятиме до 24 березня.

АНОНС

РОЗМІЩЕННЯ 
РЕКЛАМИ

В ГАЗЕТІ «БОЯРКА-ІНФОРМ»
ТЕЛ.: 47-079


