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СЛОВО МЕРА

РОЗКРИВАЄМО МОЖЛИВОСТІ РІДНОГО МІСТА

Минув перший рік моєї роботи на посаді міського голови.
На початку будь-якої нової великої справи завжди ставляться
амбітні завдання, помножені
на бажання швидких та кардинальних змін. Прагну, щоб місто розкрило величезний прихований потенціал, щоб міська
громада об’єдналась у потужну
силу.
Головним завданням для
мене було та залишається відновлення та налагодження нормальної роботи комунальних
підприємств. Саме тому у 2016
році на комунальний напрямок
спрямовувались значні кошти.
Ця тенденція збережеться і
цього року. Адже робота комунальних підприємств ще далека

від ідеалу. Як тільки комунальні служби запрацюють на повну потужність, жителі міста це
відразу відчують. Маю на увазі
своєчасне прибирання вулиць,
вивезення сміття, забезпечення
міста водою тощо.
Переконаний, що тільки
налагодження бездоганної роботи комунальників дозволить
повноцінно займатися всебічним розвитком міста, а не ліквідацією поточних проблем та
аварійних ситуацій. У 2016 році
потужну підтримку отримало
КП «Боярське ГВУЖКГ. На
2017 рік заплановано приділити
більше уваги КП «Боярка-Водоканал», відновленню очисних споруд та забезпеченню
міста якісною водою.

Минулий рік був показовим
у плані примноження комунальної власності. Зокрема, поставлено на баланс міста будівлю, оцінену в 15 млн. грн., по
вул. Грушевського, 39, куди незабаром переїде Боярська міська рада. Було виділено кошти на
ремонт цієї споруди. А вивільнене приміщення буде надано
іншим комунальним службам.
За перший рік нашої діяльності було «знайдено» не тільки
згадану будівлю, а ще й 5 квартир та 2 земельні ділянки. Три
ділянки перебувають у стадії
повернення до комунальної
власності.
Проаналізувавши
цей нюанс роботи влади за
попередні 10 років, хочеться
знайти відповідь на питання:
а куди ж поділася відумерла
спадщина, яка безперечно мала
надходити до комунальної
власності впродовж минулих
років. Чи, може, за цей період
люди, йдучи з цього світу, забирали нерухоме майно з собою?
У 2016 році ми почали займатися визначенням меж міста. Цю роботу було зроблено
швидко. Територія міста визначалася за діючими межами сусідніх населених пунктів. Нині справа залишилася за
малим: триває погодження меж
із сусідніми громадами. Після
цього погоджені межі буде подано на розгляд та затвердження до Києво-Святошинської
районної ради та адміністрації.
Успішне завершення цієї роботи дозволить місту збільшити

свою територію щонайменше
на третину від існуючої.
Минулий рік став початком прийняття на баланс міста
20 доріг, а також горезвісного
каналізаційного колектора в
історичній частині міста. Завдяки цьому за рахунок міського бюджету ми проводили
ямковий ремонт доріг. Цього
року візьмемо на баланс ще не
менше 20 доріг, щоб проводити їх ямковий чи капітальний
ремонт і потроху відновлювати
інфраструктуру міста.
Важливим кроком стало
створення умов для впровадження сучасного механізму
співпраці з громадою – форму-

вання у 2017 році бюджету участі
на суму 500 000 грн., що дозволить реалізувати на благо міста проекти активних громадян.
Адже пасивність та байдужість
нині наші найбільші вороги.
На шляху демократизації
суспільства значним кроком
вважаю розробку та впровадження проекту системи електронної демократії. Нині повністю
завершено написання програм
модулів цієї системи: звернення громадян, електронні петиції, контакт-центр міста, новий
інформаційний портал. Вже
працюють модулі електронного
документообігу та система поіменного голосування.

Підбиваючи підсумки роботи за минулий рік, зазначу, що
зроблено не мало, але потреб громади набагато більше. Кожен з
нас хоче бачити Боярку комфортною, а її громадян – щасливими
й забезпеченими. І лише об’єднавшись, ми зможемо змінити на
краще наше місто. Вірю, що саме так і станеться!
Дякую всім боярчанам за повсякденну працю, внесок у розвиток і добробут. Дякую тим, хто не тільки на словах, а й конкретними справами розбудовує та прикрашає свій будинок, свій двір,
вулицю, наше місто, а загалом — державу.
Дякую всім, хто сумлінно працював над вирішенням поставлених завдань — депутатам міської ради, членам виконавчого комітету, колективам комунальних підприємств та навчальних закладів,
керівникам підприємств та установ міста, підприємцям, а також
представникам громадськості за підтримку, розуміння, терпіння,
злагоджену роботу та щоденну працю, за активну й дієву позицію у
вирішенні питань життєзабезпечення нашої територіальної громади.
Особлива подяка голові Києво-Святошинської районної
державної адміністрації Мирославі Смірновій та голові Києво-Святошинської районної ради Вадиму Гедульянову за розуміння та всебічну підтримку Боярки.
Щиро бажаю, щоб всі позитивні здобутки і досвід ми продовжили та примножили не тільки в цьому році, а робили це
кожного року і щодня. Зичу всім миру, здоров’я, наполегливості, завзяття й сил у цій нелегкій, але такій потрібній справі.
Вдячний за довіру, розуміння і співпрацю!

ЗВІТ МІСЬКОГО ГОЛОВИ ОЛЕКСАНДРА ЗАРУБІНА ЗА 2016 РІК
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

До складу депутатського У сфері соціального
корпусу Боярської міської ради захисту та підтримки населення
• Затверджено Міську компVII скликання входить 34 депутати. Сьогодні вони представ- лексну програму соціальної підляють інтереси виборців семи тримки учасників антитерористичполітичних сил. За звітний пері- ної операції та членів їхніх сімей.
од проведено 24 сесійні засідан• Запроваджено пілотний проня, на яких було прийнято 766 ект «Картка боярчанина».
рішень, які стосуються основних У сфері розвитку
питань діяльності ради.
громадянського суспільства
Всього за 2016 рік Бояр• Затверджено Положення
ською міською радою прийнято «Про порядок проведення гро17 регуляторних актів. На сайті мадського обговорення у місті
Боярської міської ради можна Боярка».
ознайомитися з проектами ре• Затверджено програму
гуляторних актів та прийняти- «Бюджет участі» у місті Боярка.
ми регуляторними актами.
У сфері реформи децентралізації
Протягом року затверджено
• Надано згоду на добровіль19 міських цільових програм. не об’єднання територіальної
Для громади у 2016 році важли- громади м. Боярка з селом Мавими стали наступні рішення.
лютянка та хутором Іванків.
• Затверджено Міську програ-

му «Створення умов для проведення добровільного об’єднання
територіальних громад з центром
у м. Боярка».
У сфері бюджету та фінансів
• Затверджено «Положення
про порядок придбання товарів
у рамках впровадження в місті
Боярка пілотного проекту «Система електронних закупівель».
• Затверджено Положення про
встановлення плати за землю в
м. Боярка та в адміністративних
межах Боярської міської ради.
У сфері земельних відносин
• Затверджено Програму Регулювання та розвитку земельних
відносин на території міста Боярка.
• Затверджено «Порядок
встановлення земельних сервітутів, емфітевзису та суперфіції
на території міста Боярка».

У сфері архітектури
та містобудування
• Затверджено Порядок визначення обсягів пайової участі
власників тимчасових споруд
торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення в утриманні
об'єктів благоустрою на території
м. Боярка.
У сфері житлово-комунального
господарства
• Затверджено «Програму
енергозбереження та енергоефективності міста Боярка на
2017-2020 роки».
• Затверджено Порядок
приєднання об’єктів до систем централізованого водопостачання та водовідведення
комунальної власності територіальної громади міста Бо-

ярка, Правила користування
та Правила технічної експлуатації систем централізованого
водопостачання та водовідведення у м. Боярка.
• Взято на баланс автомобільні дороги в м. Боярка.
У сфері надання
адміністративних послуг
• Утворено Центр надання
адміністративних послуг.
• Створено відділ державного архітектурно-будівельного
контролю виконавчого комітету Боярської міської ради.
• Створено відділ реєстрації
місця проживання громадян
та формування і ведення реєстру територіальної громади.
• Створено відділ державної реєстрації.
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КЕРІВНИЙ СКЛАД ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Олександр Зарубін
Боярський міський голова
Прийомний день:
середа: 14:00 — 17:00
Телефон: 42-246

Олексій Скринник
Секретар Боярської міської ради
Прийомні дні:
вівторок: 14:00 – 17:00
середа: 9:00 – 13:00
Телефон: 40-275

Валерій Шульга
Перший заступник Боярського
міського голови
Прийомні дні: середа: 9:00 — 13:00
четвер: 14:00 — 17:00
Телефон: 40-031

Віталій Мазурець
Заступник Боярського міського
голови з питань ЖКГ
Прийомний день:
середа: 9:00 – 13:00
Телефон: 40-355

Тетяна Кочкова
Заступник Боярського міського
голови з соціальних питань
Прийомний день:
четвер: 14:00 — 17:00
Телефон: 41-710

МІСЬКИЙ БЮДЖЕТ
До основних переваг
бюджетної політики 2016
року можна з впевненістю
віднести наступні факти:
Зростання
планових
доходів міського бюджету
з 40 млн. грн. у 2015 році
до 112 млн. грн. у 2017
році або на 72 млн. грн.
Зміна логіки розподілу міського бюджету — зростання видатків

міського бюджету у 2016
році забезпечено за рахунок бюджету розвитку
(перетворення
бюджету проїдання на бюджет
розвитку):
2015 рік — 12 705,5
тис. грн., 2016 рік —
36 963,0 тис. грн. —
це майже на 25 млн. грн.
або у 2,9 рази більше ніж у
2015 році.

До бюджету міста за- Дохідна частина загального фонду
план — 60 327,3 тис. грн.
лучено додаткових кофакт — 74 352,8 тис. грн.
штів або зроблено роПеревиконання склало:
біт на загальну суму
10 751,5 тис. грн.
21 197,4 млн. грн.
або 29 %
Беззаперечно, це успішний бюджетний рік, це Дохідна частина спец. фонду
безумовний успіх міського
план — 4 350,0 тис. грн.
голови, реальний показфакт — 19 030,9 тис. грн.
Перевиконання склало:
ник успішності Боярської
14 680,9 тис. грн,
міської ради та боярської
або 437,5 %
громади.

Видатки загального фонду
план – 44 777,3 тис. грн.
факт – 58 605,0 тис. грн.
Перевиконання склало:
13 828,70 тис. грн.
або 130,8 %
Видатки спеціального фонду
план – 19 900,00 тис. грн.
факт – 40 195,90 тис. грн.
Перевиконання склало:
20 295,90 тис. грн.
або 202 %

ПЕРЕЛІК бюджетів,
залучених до бюджету розвитку м. Боярка у 2016 році
№

Рівень бюджету

Призначення

1.

Державний

Кап. ремонт банно-оздоров- 1 280,00
чого комплексу

2.

Обласний

Кап. ремонт вул. Садова та 3 000,00
тротуару по вул. Садовій,
3 200,00
кап. ремонт ДНЗ «Іскорка»

3.

Районний

Кап. ремонт ДНЗ «Іскорка»

4.

Міський

Проведення кап. ремонтів та 21 965,60
придбання основних засобів

Разом

Сума,
тис. грн.

13 717,40

43 163,00

Порівняння фактичних видатків міського бюджету (тис. грн.).

Порівняння запланованих видатків міського бюджету (тис. грн.)

Порівняння доходів
міського бюджету (тис. грн.)
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ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН
ВЕДУ ПРИЙОМ З ВІДЧИНЕНИМИ ДВЕРИМА

З першого свого прийомного
дня Олександр Зарубін впровадив нову практику – двері до його
кабінету весь час залишаються
відкритими.
«Мені нема чого приховувати від своїх земляків, тому
я веду прийом з відчиненими

дверима. Найчастіше люди
звертаються із земельними питаннями, які накопичились за
останнє десятиріччя.
Радію, коли мені вдається
відразу допомогти конкретній
людині вирішити її питання.
Переконаний, що плідна

робота і міського голови, і депутатів, і міських служб сприятиме тому, що люди менше шукатимуть справедливості саме у
владних кабінетах.
Лише відвертий діалог влади
та громади сприятиме розвитку
міста».

ВСЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно за адресою: м. Боярка, вул. Грушевського,
39 отримано власником – виконавчим комітетом Боярської міської ради – ще в 2009 році. Впродовж минулого року згідно з розпорядженням Боярського міського голови Олександра Зарубіна,
було створено комісію з перевірки ефективності використання та технічного стану цієї будівлі. У
результаті впродовж року повністю її відремонтовано та підготовлено до експлуатації. Зовсім скоро Боярська міська рада переїде у нове приміщення.

ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ
Територія м. Боярка станом
на 2016 рік в існуючих межах
складає 998,7 га, згідно з обміром креслень управління земельних ресурсів у Києво-Святошинському районі.
На підставі Програми регулювання та розвитку земельних
відносин на території міста Боярка на 2016 рік, було розроблено проект встановлення меж
міста, що дасть можливість створити повноцінне життєве середовище і сприятливі умови для
територіального розвитку з урахуванням інтересів територіальної громади м. Боярка, ведення
контролю за використанням і
охороною земель, ефективного
та раціонального використання
земель комунальної власності
міста, зменшить кількість земельних спорів з сусідніми населеними пунктами. На даний
час вказаний проект подано до
суміжних сільських рад з метою
погодження меж.
У перспективних межах територія міста становитиме 1474 га.
Земельні ресурси займають
особливе місце у формуванні інфраструктури розвитку міста. За
рахунок продажу та оренди міських земель формується і поповнюється бюджет міста Боярка та
проводиться фінансування основних напрямків його розвитку.

Нова алея у парку ім. Т. Шевченка —
початок відродження рекреаційних зон міста
Розроблено проект встановлення меж міста. На даний час
вказаний проект подано до суміжних сільських рад з метою погодження меж.
Проведено інвентаризацію земель зелених насаджень (парк
Перемоги та парк ім. Т. Шевченка). Це є підставою для визначення статусу парка як земель рекреаційного призначення.
Проведено роботи з інвентаризації договорів оренди земельних ділянок.
Оформлено право комунальної власності на земельні ділянки:
вул. Білогородська, 134-б (Будинок урочистих подій), вул. Вокзальна, 51 (кінотеатр ім. Островського), вул. Білогородська, 13
(Боярська міська рада).
Надходження до бюджету міста від сплати земельного податку склали 6 275 706 грн. 75 коп. та від сплати орендної плати
6 021 648 грн. 95 коп.

У листопаді 2016 р. з настанням морозів міський голова
Олександр Зарубін відмовився
від свого кабінету. Свій вчинок
він пояснив так: «З погіршенням погодних умов виникли
значні незручності для боярчан, які звертаються до відділу

з питань реєстрації місця проживання громадян і ведення та
формування реєстру територіальної громади.
Тож тепер відділ реєстрації
приймає громадян у кабінеті
міського голови.

Протягом 2016 року у комунальній власності міста відбулись такі зміни:
Введено в експлуатацю самопливний каналізаційний колектор від Боярської ЗОШ І-ІІІ ст.
№ 1 вул. Лисенка протяжністю 5
км до КНС № 5 в м. Боярка (територія стадіону «Зеніт» у парку
ім. Т. Шевченка);
Оформлено право комунальної власності на ДНЗ (ясла-садок) «Казка» за адресою: м.
Боярка, вул. Дачна, 38;
Оформлено право комунальної власності на котельню
за адресою: м. Боярка, вул. Соборності, 49-а;
Стягнуто боргів за орендну
плату на суму 80 711,84 грн.

Заключено
договорів
оренди землі на загальну суму
134 143,22 грн.
За грудень місяць 2016
року укладено договорів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного,
побутового, соціально-культурного чи іншого призначення в утриманні об’єктів
благоустрою на території
м. Боярка на загальну суму
34 798,06 грн.
Нараховано недоотриманий
прибуток та направлено листи
до ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області на загальну суму
673 657,53 грн.

Перелік автомобільних доріг, прийнятих до комунальної власності
територіальної громади м. Боярка у 2016 році
вул. Київська (1250 м),
вул. Б. Хмельницького (2180 м),
вул. Вокзальна (1140 м),
вул. Волгоградська (730 м),
вул. Гоголя (1450 м),
вул. М.Грушевського (1480 м),
вул. Лінійна (840 м),
вул. Сєдова (857 м),
вул. П. Сагайдачного (1567 м),
вул. Білогородська (2825 м),
вул. Хрещатик (4598 м),
С/г технікум, вул. Андріяшева (2747 м),
вул. Садова (514 м),
вул. Молодіжна (2342 м),
вул. Маяковського (1086 м),
вул. Шевченка (2470 м),
вул. Соборності (2146 м),
вул. Незалежності (1421 м).
Загальна протяжність доріг та вулиць у м. Боярка, які перебувають на балансі
погонних — 31643 м.
Перелік автомобільних доріг, прийнятих до комунальної власності
територіальної громади м. Боярка у 2017 році
вул. Газова – 1515 м п.;
пров. Зелений – 225 м п.;
вул. лейтенанта Кібенка – 2475 м п.;
вул. Магістральна (від перехрестя з вул. Хрещатик до кругового
перехрестя з вул. Білогородською та вул. Незалежності) – 1900 м п.;
вул. М. Лисенка – 1425 м п.;
вул. Героїв Небесної сотні – 847 м п.;
вул. Нова – 262 м п.;
вул. Польова – 622 м п.;
вул. Саксаганського – 582 м п.;
вул. Сахалінська – 517 м п.
пров. Сахалінський – 210 м п.
Загальна протяжність – 10 580 м п.
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У 2016 р. для комунальних підприємств міста придбано
рекордну кількість спецтехніки — 9 одиниць на загальну суму 11 653,10 тис. грн.
Житлово-комунальне
господарство – це одна з найважливіших галузей господарського
комплексу міста, що забезпечує
його життєдіяльність. Сьогодні
житлово-комунальне господарство Боярки переживає значні
труднощі. Проте, не зважаючи
на негаразди у галузі житлово-комунального господарства
міста, діяльність у цій галузі
протягом 2016 року була скеро-

вана на такі основні напрями:
• придбання техніки для потреб комунальних господарств.
• підтримка життєдіяльності
КП «Боярка-Водоканал»;
• реконструкція та будівництво вуличного освітлення;
• утримання та обслуговування житлового фонду.
У рамках реалізації цих напрямів, були виконані наступні
заходи:

КП «БГВУ ЖКГ»:
Здійснено кронування дерев по місту на суму 268,4 тис. грн.

Придбано та замінено 650 світлодіодних
світильників вуличного типу
Проведено:
• Капітальний ремонт тепломережі по вул. Сєдова із
трубопроводів гарячекатаних з
утепленням туболітом на суму
201,5 тис. грн.;
• Капітальний ремонт ввідного електричного кабелю від
ТП-573 до будинку по вул. Сєдова, 13 на суму 206,0 тис. грн.;
• Капітальний ремонт покрівлі за наступними адресами:
• вул. Є. Коновальця, 23 на
суму 257,9 тис. грн.;
- вул. Є. Коновальця, 26 на
суму 267,6 тис. грн.;

- вул. Б. Хмельницького, 113
на суму, 146,8 тис. грн.;
- вул. Незалежності, 10 на
суму 67,0 тис. грн.;
- вул. Гоголя, 78 на суму 114,8
тис. грн.;
• Реконструкцію системи
газопостачання топкової гуртожитку по вул. Франка, 104 на
суму 53,1 тис. грн.;
• Капітальний ремонт ліфта по
вул. Сєдова, 9 на суму 685,3 тис. грн.;
• Заміну вікон у житлових будинках на суму 1 105,2 тис. грн.
• Реконструкцію вуличного
освітлення міста, а саме:

Влітку 2016 р. капітально відремонтовано частину вулиці Шевченка
- придбано та замінено світлодіодні світильники вуличного типу в кількості 650 од. на
суму 1 096,0 тис. грн. за такими адресами: вул. Тарасівська,
Шевченка, Васильківська, Лисенка, Піщана, Незалежності,
Молодіжна, Маяковського.
- проведено технічне переоснащення вуличного освітлення на суму 434,0 тис. грн. по вул.
Білогородській та Молодіжній;
- виготовлено проект на нове
будівництво вуличного освітлення на суму 183,4 тис. грн.;
- проведено капітальне бу-

Розпочато реалізацію програми заміни вікон
у під’їздах житлових будинків

Проводиться капітальний
ремонт тротуарів

дівництво освітлення на території парку ім. Т. Шевченка, на
суму 272,7 тис. грн.;
• Здійснено кронування дерев
по місту на суму 268,4 тис. грн.
Безкоштовно проведено кронування дерев по вул. Магістральна
(орієнтовна кількість 400 шт.)
• Виготовлено будинкові таблички по перейменованих вулицях — на суму 157,6 тис. грн.
• Погашено заборгованість перед
ПП «Альянс 12» (згідно з рішенням
суду) на суму 1 446,4 тис. грн.
Один з трьох світлофорів,
встановлений по вул. Білогородській біля ЦТМ «Оберіг»

У місті встановлено 18 освітлювальних
пішохідних переходів
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КП «Боярка-Водоканал»:

КП «Міська
ритуальна служба»:

• Отримано дозвіл на користування надрами з метою видо• Проведено капітальний ребування питних підземних вод монт огорожі на міському кладілянок «Забір’я» та м. Боярка довищі на суму 130,0 тис. грн.
• Здійснено капітальний рена суму 320,0 тис. грн.
• Придбано основні засо- монт вхідної групи на міському
кладовищі на суму 29,9 тис. грн.
би, обладнання та прилади (у
• Проведено капітальний
т. ч. перетворювачі частоти, на- ремонт воріт та хвіртки на
сосного обладнання для сверд- міському кладовищі на суму
ловин, лабораторного обладнан- 33,8 тис. грн.
• Видалено дерев на кладовиня та приладів, конденсаторні
щах міста на суму 220,0 тис. грн.
установки, мийку високого тиску) на суму 1 468,7 тис. грн.
• Придбано лічильник дифе- КП «Банно-оздоровчий
ренційного обліку електроенер- комплекс»
гії на суму 213,8 тис. грн.
Проведено капітальний ре• Закуплено перетворювач
монт
приміщення КП «БОК»
частоти на суму 579,4 тис. грн.
на суму 1 280,0 тис. грн.
• Дотації за споживання
У 2016 р. КП «БОК» прийняелектроенергії за 2016 року на ло понад 30 тис. відвідувачів.
загальну суму 6 740,0 тис. грн.

КП «БОК» після капітального ремонту

СТРУКТУРА
вулично-дорожньої мережі м. Боярка
№

Назва

Числовий
показник

1.

Кількість кілометрів на території громади

217 км

2.

Протяжність мережі з твердим покриттям

87 км

3.

Протяжність мережі з ґрунтовим покриттям

87 км

4.

Загальна площа мережі

1,3 тис.м2

ПЕРЕЛІК
основних заходів, реалізованих у комунальному
господарстві міста протягом 2016 року
№

Назва заходу

Сума,
тис. грн.

1.

Здійснено капітальний ремонт ліфту у буд.
по вул. Сєдова

685,30

2.

Замінено вікна у під’їздах житлових будинків

1 505,20

3.

Проведено реконструкцію вуличного
освітлення міста

1 802,70

4.

Кроновано дерев

506,48

5.

Проведено капремонт огорожі на міському
кладовищі

193,70

6.

Проведено капремонт міської лазні

1 280,00

7.

Проведено 10 475 кв. м капітального ремонту
доріг міста
Проведено 2 940,8 кв. м капітального
ремонту тротуарів

3 676,40

8.

Встановлено три нові світлофорні об’єкти

1 232,70

9.

Встановлено 18 освітлювальних пішохідних
переходів

344,00

4 412,56

Ямковий ремонт вулиці Білогородської
Існуючий стан вулично-дорожньої мережі міста не відповідає нормам та стандартам
безпеки дорожнього руху. Незадовільний технічний стан вулично-дорожньої мережі міста
обумовлений
недостатністю
фінансування на її розвиток,
поновлення та утримання.
Останніх 10 років будівництво
та реконструкція доріг практично не здійснювались.
У Боярці інженерні мережі тепло-, водопостачання та
водовідведення
знаходяться під дорожнім покриттям.
Термін їх експлуатації минув,
тому постійно виникають
аварійні ситуації, ліквідація
яких потребує руйнування
дорожнього покриття, що
значно погіршує стан проїжджої частини. Значне зростання інтенсивності руху,
особливо
великовагових
транспортних засобів, призводить до руйнації як штучних споруд, так і покриття
вулиць і доріг.
Відповідно до Програми
соціального, економічного та
культурного розвитку на 2016
рік, було здійснено комплекс
заходів, спрямованих на поліпшення технічного стану та
утримання об’єктів вуличнодорожньої мережі, а саме:
Проведено капітальний ремонт
доріг за наступними адресами:
• вул. Садова приблизно (4685
кв. м) на суму 1 499,9 тис. грн.;
• вул. Т. Шевченка (4350 кв. м)
на суму 1 485,4 тис. грн.;
• вул. Київська (1440 кв. м)
на суму 691,1 тис. грн.
Проведено капітальний ремонт тротуарів за наступними
адресами:
• вул. Т. Шевченка.
• вул. Молодіжна (890,8 м п.)
на суму 1 489,48 тис. грн.
• вул. Садова (приблизно 800
м п.) на суму 1496,9 тис. грн.
Встановлено такі світлофорні
об’єкти:
• перетин вул. Т. Шевченка – вул.
Тарасівської на суму 395,9 тис. грн.;
• вул. Білогородська – вул. Соборності на суму 398,8 тис. грн.;
• вул. Білогородська – вул. П.
Сагайдачного на суму 438,0 тис. грн.
Виготовлено
проекти
на
світлофорні об’єкти
на суму
188,0 тис. грн.
Здійснено монтаж зовнішнього освітлення вісімнадцяти
пішохідних переходів на загальну суму 344,0 тис. грн. за такими
адресами:
вул. Білогородська (міська
рада), вул. Білогородська, 4143, вул. Гоголя – Лінійна, вул.
Б. Хмельницького (ЗОШ № 5),
вул. Б. Хмельницького – вул.

Незалежності, вул. Б. Хмельницького – Маяковського,
вул.
Соборності
(БЦРЛ),
вул. Незалежності (маленька ЗОШ № 4), вул. Молодіжна (стадіон), вул. Молодіжна
(центральна
алея
парку
ім.
Т.
Шевченка),
вул. Молодіжна — вул. Лінійна, вул. Маяковського (магазин Кодак), вул. Грушевського
(ЗОШ №2), вул. Т Шевченка —
вул. Польова, вул. Т. Шевченка (магазин «Горлиця»), вул.
Т. Шевченка (БМУ), вул. Білогородська, 51-45.
Вперше в історії міста на
потреби комунальних підприємств міста протягом одного
року придбано 9 одиниць техніки на загальну суму 11 653,10
тис. грн., а саме:
Для потреб КП «БГВУЖКГ»
придбано шість одиниць техніки
на загальну суму 8 099,1 тис. грн.:
• автогідропідіймач ВІПО12Т на шасі ГАЗ-А22R35 на
суму 1 123,8 тис. грн.;
• автомобіль «Ланос-Пікап»
з газобалонним обладнанням
на суму 222,9 тис. грн.;
• навантажувач AVANT 528
на суму 890,0 тис. грн.;
• додаткове обладнання до
AVANT 528 на суму 244,40 тис. грн.;
•
екскаватор-навантажувач
JCB4CX на суму 2 622,00 тис. грн.;
• сміттєвоз із боковим завантаженням СБМ-303/2 на шасі МАЗ4571 на суму 1 398,00 тис. грн.;
• сміттєвоз із заднім завантаженням СБМ-303/1 на шасі МАЗ4571 на суму 1 598,00 тис. грн.;
Для потреб КП «Боярка-Водоканал» придбано три одиниці техніки
зі спеціальним обладнанням на загальну суму 3 554,0 тис. грн., а саме:
• екскаватор-навантажувач
JCB3СХ CONTRACTOR на
суму 1 890,00 тис. грн.;

• гідроківш для екскаватора
на суму 185,0 тис. грн.
• автомобіль ГАЗЕЛЬ подовжений (Некст-Дует) на суму
489,00 тис. грн.;
• машина вакуумна КО503-В-11 на суму 990,00 тис. грн.
У рамках реалізації стратегічної цілі «Розвиток сучасної міської інфраструктури» протягом
2016 року виконавчим комітетом
реалізовувались такі програми:
• Програма поетапного переходу населення на індивідуальне
опалення у м. Боярка на 20162020 роки. Відповідно до цієї
програми виділено кошти на реконструкцію системи газопостачання по вул. Чернишевського,
2 у розмірі 41,1 тис. грн.;
• Програма підтримки різних
форм управління багатоквартирними будинками на 20162017 роки. Відповідно до цієї
програми здійснено облаштування відмостки по вул. Гоголя,
58 (ОСББ «Електрон») на суму
129,4 тис. грн.
• Програма благоустрою
та утримання території міста
Боярка на 2016 рік. Відповідно до цієї програми проведено касових видатків на суму
8 955,1 тис. грн., з них: на оплату праці працівникам дільниці
благоустрою 3 129,0 тис. грн.
• Програма «Захист тварин».
Заходи
цієї програми виконані в повному обсязі на суму
93,0 тис. грн.

Капітальний ремонт тротуару
по вулиці Молодіжній

Прибирання прибордюрної території та очищення зелених зон від
накопичегоного впродовж десятиліть ґрунту

СПЕЦВИПУСК
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БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
Безпека
життєдіяльності боярчан є базовою складовою міської інфраструктури. У
рамках реалізації стратегічної
цілі «Розвиток сучасної міської
інфраструктури» на 2016 рік у м.
Боярка було прийнято «Програму профілактики злочинності в м. Боярка на 2016 рік».
У травні 2016 року було
сформоване Громадське фор-

мування «Боярський міський
пат-руль». Протягом 2016 року
штат формування складав 16
осіб. До нагляду з охорони правопорядку у постійному режимі
залучалося 12 активістів за видом нарядів патрульних груп.
Патрульні групи складаються з
3-х, 4-х активістів, які проводили чергування у цілодобовому
режимі.

РЕЗУЛЬТАТИ
діяльності ГФ «Боярський міський патруль» у 2016 році
Напрям діяльності

Чисельний
показник

Проведено спільних заходів із нарядами поліції

235

Зареєстровано повідомлень про правопорушення

467

Виявлено та припинено адміністративних право- 303
порушень, із них:
правил благоустрою

ГФ «Боярський міський патруль»

56

Сучасне місто — це складна
та різнорідна інфраструктура,
яка безперервно та стрімко розвивається. Темп життя зростає,
відбуваються події та заходи із
залученням великої кількості
громадян. Висока інтенсивність
дорожнього руху вимагає оперативного спостереження та
контролю в режимі реального
часу. Мешканці міста ризикують
зіткнутися з багатьма небезпе-

перебування на підприємстві у стані алкогольного 1
сп’яніння
порушення тиші

35

керування т/з у нетверезому стані

5

порушення правил дорожнього руху

12

сімейні скандали

43

поява у нетверезому стані в громадських місцях

44

дрібне хуліганство

39

порушення користування мережею водоканалу

8

ками, що супроводжують життєдіяльність у сучасних умовах.
Це означає, що питання безпеки
людини в міському середовищі
сьогодні є як ніколи актуальним.
Такі підходи стали базовими
при прийнятті Боярською міською радою цільової програми
«Безпечне місто» на 2016 рік.
Виконавчим комітетом Боярської міської ради, спільно
з представниками Боярського

міського патруля та Києво-Святошинським відділом Національної поліції, були розроблені та погоджені схеми щодо можливого
розташування камер відеоспостереження у місті та визначено
адреси їх місцерозташування.
Протягом 2016 року активно
працювала адміністративна комісія. Було проведено 11 засідань.
Винесено 79 постанов на загальну
суму 37 859 грн. Сплачено 9 197 грн.

порушення порядку організації і проведення масо- 1
вих заходів
дрібне розкрадання

1

злісна непокора законним вимогами працівника 3
поліції
Виявлено інших правопорушень

51

Взято участь у розкритті кримінальних правопору- 21
шень:
крадіжка майна

7

пограбування

3

незаконний обіг наркотиків

8

розбещення малолітніх

1

вилучення вибухових речовин

1

хуліганство

1

Інформація з камер відеоспостереження на пульті у райвідділі Національної поліції

МІСТОБУДУВАННЯ

Обговорення проекту Генерального плану
Проектним
інститутом
«ДІПРОМІСТО» ім. Ю.М. Білоконя завершується розроблення містобудівної документації «Внесення змін до проекту
генерального плану м. Боярка»,
згідно рішенням сесії Боярської
міської ради від 15.08.2013 року
за № 35/1537.
Громадські слухання по
проекту містобудівної документації «Внесення змін до
проекту генерального плану м.
Боярка» – завершено.
Проектним інститутом під-

готовлено схему проектної та
існуючої межі м. Боярка для узгодження з населеними пунктами, що представляють інтереси
суміжних територіальних громад.
Проект містобудівної документації буде направлено на
засідання
архітектурно-містобудівної ради Департаменту
містобудування та архітектури
Київської обласної державної
адміністрації.
Із врахуванням рекомендацій з питань планування, забудови та іншого використан-

ня територій, документація
направляється на експертизу.
За результатами експертизи
проект містобудівної документації «Внесення змін до проекту
генерального плану м. Боярка»
виноситься на затвердження
міської ради.
Генеральним планом передбачено збільшення житлового
фонду міста на 674 тис. м2 загальної площі, у тому числі:
• за рахунок будівництва
багатоквартирного житлового
фонду на 513 тис. м2;

• за рахунок будівництва садибного житлового фонду на
нових ділянках на 31 тис. м2 (0,2
тис. будинків);
• за рахунок переведення
частини фонду колективних садів, що не потравляє в санітарно-захисну зону компресорної
станції, в житловий фонд 176
тис м2 (1,45. тис будинків);
На розв’язання містобудівних питань протягом 2016 року
виконавчим комітетом Боярської міської ради були реалізовані наступні заходи:
1. Проектом містобудівної
документації «Внесення змін до
проекту генерального плану м.
Боярка» передбачено виробничу
територію, відповідно до розроблення плану дій для подальшого
розвитку існуючих та створення
нових промислових зон.
2. Замовлено проект на будівництво нового ДНЗ на 150 місць
(дитячого садка «Лісова Казка»)
за адресою: вул. Хрещатик, 74.
3. Проектом містобудівної
документації «Внесення змін до
проекту генерального плану м.
Боярка» передбачено перенесення КЗ КОР «Київський обласний протитуберкульозний
диспансер» та протитуберкульозного відділення ЦРЛ Києво-Святошинського району.

4. Подано документи до
Управління культури, національностей та релігій Київської
обласної державної адміністрації для включення об’єктів (будівель, садиб) по вул. Хрещатик
до культурної спадщини міста з подальшим внесенням до
Державного реєстру нерухомих
пам`яток України та виготовлення паспортів об’єктів культурної спадщини.
5. Проектом містобудівної документації «Внесення змін до проекту генерального плану м.Боярка»
передбачено будівництво багатофункціонального комплексу на існуючому місці, де знаходиться будівля басейну «Прометей» у парку
ім. Т. Шевченка.
6. Проектом детального плану території центральної частини міста з парком Перемоги
між вул. Білогородською та вул.
Хрещатик у м. Боярка передбачено центральну площу міста.
7. Розроблено проектнокошторисну документацію та
проведено експертизу по благоустрою території, обмеженої
вул. Миру, вул. П. Сагайдачного та вул. Покровською для
створення скверу.
8. Замовлено роботи з проведення екологічного аудиту
м. Боярка.
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ОСВІТА

До освітньої галузі м. Боярка у 2016 році віднесено 8 дошкільних навчальних закладів
Протягом 2016 року матеріально-технічна база дошкільної
освіти Боярки оновлювалася.
Важливим етапом було створення комісії з питань розподілу дітей до комунальних дошкільних навчальних закладів
для задоволення потреб громадян, які проживають у місті
Боярці, в освітніх послугах для
дітей дошкільного віку.
У першу чергу направлення отримують діти-боярчани
та діти пільгових категорій, а
потім діти, батьки яких не зареєстровані, але проживають у
місті, відповідно до акта депутата Боярської міської ради, та

діти з інших населених пунктів. групи у ДНЗ «Казка». У 2017 році
Варто також нагадати, що заплановано відкриття ще двох
згідно з рішенням виконавчо- груп звичайного розвитку у ДНЗ
го комітету Боярської міської «Казка» та «Іскорка».
ради, подавати документи для
Згідно з Програмою підоформлення дитини до ДНЗ тримки та розвитку дошкільних
Боярки на наступний рік по- навчальних закладів Боярської
трібно вже з початку 2017 року.
міської ради на 2016 рік, для поПеревантаженість існуючих ліпшення матеріально-технічдитсадків спонукала до пошуку ної бази дошкільних навчальних
шляхів вирішення цієї пробле- закладів міста вперше в історії
ми. Зокрема, в рамках зміцнен- міста було виділено та освоєно
ня матеріально-технічної бази 700 000,00 грн.
Зокрема для 7 дитячих садків
та розширення мережі дошкільних навчальних закладів на за- міста було придбано необхідмовлення виконавчого комітету не обладнання та устаткування:
холодильники,
розпочалось виготовлення про- електроплити,
м’ясорубки,
ектно-кошторисної документації картоплечистки,
для будівництва на території ДНЗ пральні машини, прасуваль«Лісова казка» нового приміщен- ні прилади, меблі, посуд,
комп’ютерну техніку та багато
ня, розрахованого на 150 дітей.
На початку 2017 року відбу- іншого.
лось відкриття нової інклюзивної
Підсумовуючи
діяльність,

спрямовану на підтримку освітньої галузі міста, варто зазначити, що протягом 2016 року ДНЗ
міста отримали значну матері-

альну та технічну допомогу на
загальну суму 8 725,8 тис. грн.
за рахунок залучення коштів із
бюджетів різного рівня.

ПЕРЕЛІК
заходів, спрямованих на реалізацію матеріальної
підтримки ДНЗ, у 2016 році
№

Назва заходу

Сума,
тис. грн.

1.

Утеплення фасаду будівлі та заміна вікон
ДНЗ «Берізка»

1 428,70

2.

Утеплення фасаду будівлі та заміна вікон
ДНЗ «Даринка»

677,50

3.

Утеплення фасаду будівлі та заміна вікон
ДНЗ «Іскорка»

3 186,60

4.

Придбано фільтр для очистки води в
ДНЗ «Берізка»

29,50

5.

Реконструкція котелень ДНЗ міста

920,60

6.

Капітальний ремонт нової групи ДНЗ «Казка» 591,40
для дітей з особливими потребами

7.

Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ «Даринка»

8.

Ремонт музично-спортивної зали приміщення 61,10
дитячого садочку «Казка»

9.

Капітальний ремонт приміщення
ДНЗ «Казка» (праве крило)

284,4

10.

Реконструкція огорожі ДНЗ «Даринка»

191,80

Відкриття першої у районі інклюзивної групи у ДНЗ «Казка»

654,20

Утеплено ДНЗ «Берізка»

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ

Перший чемпіонат Боярки з черлідингу серед школярів
Важливим напрямом діяльності протягом 2016 року
стало виконання
першочергових заходів, спрямованих
на забезпечення розвитку фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у навчально-виховній, виробничій
сферах, організації дозвілля за
місцем проживання та відпо-

чинку, стимулювання праці фахівців сфери фізичної культури
і спорту, зміцнення матеріально-технічного стану спортивної
бази, фінансово-економічного
та інформаційного забезпечення сфери.
Основними пріоритетами та
завданнями у галузі розвитку фізичної культури, спортивних до-

Парк ім. Т. Шевченка. Майданчик STREET FIGHT

сягнень, організації масового дозвілля протягом 2016 року були:
• підвищення стану здоров’я
дітей та підлітків шляхом залучення їх до регулярних занять
фізичною культурою і спортом за
місцем їх проживання, навчання
та у місцях масового відпочинку;
• створення належних умов
для розвитку фізичної культури і спорту, покращення стану
та створення мережі сучасних
спортивних споруд як для потреб спорту вищих досягнень,
так і для потреб масового спорту шляхом поступового збільшення фінансування заходів з
їх утримання, реконструкції та
будівництва;
• підвищення авторитету
фізичної культури і спорту серед широких верств населення
шляхом організації широкої
агітаційної кампанії у місцевих
засобах масової інформації з
пропаганди фізичної культури
та спорту, здорового способу життя за участю провідних
спортсменів, тренерів, фахівців
з фізичної культури;
• організація та змістовне
забезпечення активного відпочинку дітей та молоді безпосередньо за місцем проживання
шляхом обладнання спортивних та ігрових майданчиків. На
реалізацію цих завдань було виділено кошти на загальну суму
3 238,7 тис. грн.

Міжнародний велопробіг. День міста 2016

ПЕРЕЛІК
основних заходів, спрямованих на розвиток дитячого
та молодіжного дозвілля, фізичної культури та спорту
Основні заходи

Сума,
тис. грн.

Будівництво спортивного майданчика
(вул. Молодіжна, 5-б)

1 392,80

Встановлення спортивних майданчиків з
тренажерним обладнанням
(вул. Білогородська, 51 та пров. Волинський),
тренажерне обладнання для шести ЗОШ міста

321,60

Придбання ігрових комплексів та
дитячих ігрових майданчиків (10 од.)

200,00

Спортивний майданчик на території гімназії
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РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ
У 2016 році Програмою розвитку культури м. Боярка було
реалізовано заходи, спрямовані
на створення належних умов
для підвищення рівня розвитку культурної інфраструктури
міста, належного задоволення
культурних та духовних потреб
мешканців міста. Видатки для
виконання Програми склали
700,00 тис. грн., у тому числі
було придбано звукове обладнання для Будинку культури на
загальну суму 197 428 грн. для
забезпечення проведення відповідних заходів.
Програмою розвитку куль-

ної державної адміністрації та
Боярської міської ради засновано Перший Всеукраїнський
фестиваль народного мистецтва «Родина», головним організатором якого став Український драматичний театр
«КОРиФЕЇ».
Протягом 2016 року для потреб будинку культури придбано
звукову апаратуру на загальну
суму 104 тис. грн.
Виготовлено та встановлено
пам’ятні дошки та знаки видатним особам, які проживали
в м. Боярка (Б.Д. Списаренку,
Г.Л. Шимку, О.Ю. Семенову,
М.П. Левицькому) та випущені
друковані видання: буклет про
В. Самійленко, фотоальбом
«Боярка», листівки тощо.

тури м. Боярка на 2017 рік передбачено фінансування у розмірі 1 200,00 тис. грн., у тому
числі передбачено кошти на
придбання світлового обладнання та костюмів для організації та проведення загальноміських концертів, фестивалів
та конкурсів тощо.
З 2016 року в місті діє клуб
за інтересами для людей похилого віку «Патефон», заснований Боярською міською радою.
Основна мета створення клубу –
сприяти повноцінному дозвіллю
пенсіонерів, одиноких людей,
інвалідів, людей похилого віку.
У 2016 році було проведену цілу низку фестивалів різБоярка святкує День міста з представниками міст-побратимів

Відкриття меморіальної дошки М. Левицькому на будівлі поліклініки ЦРЛ

них напрямків, які посідають
особливе місце в культурному
житті міста, серед таких: Фестиваль рок-музики для молоді
«МолодьFest», Фестиваль-ярмарок «СерпеньFamilyFest», Фестиваль «Під Покровом Тризуба»,
Молодіжний мистецький фестиваль імені Івана Коваленка.
У 2016 році за підтримки
Києво-Святошинської район-

Зустріч членів клубу «Патефон»

СОЦІАЛЬНА СФЕРА
Вперше в 2016 році було
виділено в окрему програму
«Міську комплексну програму
соціальної підтримки учасників
антитерористичної операції та
членів їхніх сімей», якою передбачено багато заходів, направлених на фінансову, соціальну,
медико-психологічну підтримку та вирішення соціально-побутових проблем учасників
АТО, членів їхніх сімей, а також
сімей загиблих під час проведення АТО.
Важливим є те, що Програмою також передбачено надання разової матеріальної
допомоги на оздоровлення/
відпочинок дітей, батьки яких є
учасниками АТО.
Сума коштів на фінансування Програми в 2016 році становила 300 тис. грн., у 2017 році
збільшилось фінансування до
400 тис. грн.
Міська влада всіляко підтримує родини військових. При
виконавчому комітеті Боярської міської ради в 2016 році
створено міський Центр допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей

та членам загиблих військовослужбовців, які брали участь у
проведенні антитерористичної
операції. Робота Центру направлена на соціальну підтримку, медичну та психологічну
реабілітацію учасників антитерористичної операції та членів
їх сімей.
Виконкомом
Боярської
міської ради спільно з Центром
допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам загиблих військовослужбовців, які брали участь у
проведенні антитерористичної
операції, а також волонтерами
та небайдужими боярчанами
було проведено патріотичний
захід, присвячений 25-й річниці
Незалежності України. Під час
даного заходу було проведено
акцію «Передай воду захиснику» та благодійний ярмарок. У
результаті на зібрані кошти було
придбано найнеобхідніше для
військових-боярчан, що знаходились в зоні АТО. Для тих
боярчан, які залишились в зоні
АТО на зиму, було придбано
та відправлено індивідуальні
комплекти термоодягу.

Боярчани-учасники АТО. Патріотичний захід до Дня незалежності України

Засновник — Боярська міська рада.
Директор Ганна Коваленко.

Полотно Соборності. Фестиваль «Родина»
Вперше за бюджетні кошти
по програмі «Культура» для дітей учасників АТО, дітей-сиріт
та дітей з багатодітних родин
було придбано виконавчим комітетом Боярської міської ради
665 новорічних подарунків.
За підтримки виконавчого
комітету Боярської міської ради
для дітей із багатодітних родин,
дітей учасників АТО, сиріт і
позбавлених батьківського піклування напередодні Нового
2017 року у ЦТМ «Оберіг», Боярському будинку культури та
Боярському колегіумі загалом
було проведено 5 новорічних
вистав. Ці заходи відвідали майже 500 маленьких боярчан.
Завдяки плідній співпраці
міської ради та громади здійснилися мрії 28 юних боярчан.
Майже два місяці тривала акція
«ЗДІЙСНИ МРІЮ МАЛЕНЬКОГО БОЯРЧАНИНА! Подаруймо разом свято дітям-сиротам
та дітям, позбавлених батьківського піклування», організована
Боярською міською радою.
Листи зі скриньки Святого
Миколая від діток-сиріт та позбавлених батьківського пік-
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лування потрапили до рук небайдужих людей. Кожен з них
здійснив маленьку дитячу мрію.
З ініціативи координаційного Центру допомоги
учасникам АТО та членам
їх сімей при Боярській міській раді 10 маленьких боярчан відвідали Кам’янецьПодільський. Поїздка стала
можливою згідно з міською
комплексною
Програмою
соціальної підтримки учасників АТО та членів їхніх сі-
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мей, адже одна зі статей цієї
програми – «оздоровлення
та відпочинок дітей учасників АТО».
Завдяки програмі «Турбота» на 2016 рік було виділено
1 540,4 тис. грн.. для заходів,
необхідних для вирішення найгостріших проблем соціального
захисту та соціального забезпечення малозахищених категорій боярчан.
У рамках Програми підтримки громадських ініціатив-2016 виконавчого комітету Боярської міської ради для
реалізації проектів переможців
конкурсу соціальних проектів
було виділено 60 тис. грн.
Переможцями конкурсу в
2016 році стали:
• «АртПростір»
(ГО «Боярський простір»);
• «Боярка історична»
(ГО «Контактер»);
• «Лісовими стежками»
(ГО «ВелоБоярка»);
• «Шляхами будаївських гайдамаків» (ГО «Рада волонтерів»).
У 2017 році заплановано збільшення фінансування
Програми підтримки громадських ініціатив до 100 тис. грн.

«Українські вечорниці». Боярський краєзнавчий музей
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