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ЗРОБИМО БОЯРКУ ЧИСТОЮ РАЗОМ

Хочу привітати боярчан із тим, 
що в нашому місті розпочалась 
робота ProZorro. Усі державні за-
купівлі товарів уже здійснюються 
у системі електронних держав-
них закупівель. До цього процесу 
долучились міські комунальні під-
приємства «БГВУЖКГ» та «Боярка-
Водоканал», виконком Боярської 
міської ради. Нині боярські ДНЗ 
теж освоюють цю систему. 

Також хочу сказати, що 
на черговій 7 сесії Боярської 
міської ради VII скликання 17 
березня депутати підтримали 
ініціативу міської влади щодо 
впровадження електронної де-
мократії в місті. Йдеться про 
веб-портал із сучасним дизай-
ном, розширеним функціона-

лом, який акумулюватиме та 
демонструватиме всі проблеми 
нашого міста, модулі електро-
нних петицій, звернень грома-
дян та доступу до публічної ін-
формації. 

Це буде дуже цікавий пор-
тал, розроблений за зразком 
діючого «Контактного центру 
міста Києва 1551». Окрім Києва, 
такі портали вже діють у Мико-
лаєві та Дніпропетровську. Бо-
ярка стане першим малим міс-
том, яке матиме таку систему 
електронної демократії.

У цьому випуску газети 
«Боярка-інформ» на сторінці 9 
опубліковано умови конкурсу 
щодо створення та впровад-
ження цього електронного про-
дукту. Сподіваюсь, що після 
проведення конкурсу, на впро-
вадження системи знадобитися 
близько трьох місяців.

Плануємо на цьому веб-
порталі вже з другого півріччя 
2016 року відкрити доступ до ін-
формації щодо руху бюджетних 
коштів виконкому Боярської 
міської ради та комунальних 
підприємств, щоб люди бачили, 
як вони використовуються. 

З впровадженням системи 
електронної демократії ми пла-
нуємо зробити роботу влади 
максимально прозорою.

СЛОВО МЕРА
Підготовка до прибирання 

міста в рамках всеукраїнської 
соціально-екологічної акції 
«Зробимо Україну чистою ра-
зом!» 2016 року в м. Боярка – 
РОЗПОЧАЛАСЯ!

Свого часу кількох акти-
вістів об’єднала спільна ідея – 
зробити наше місто затишним, 
мальовничим куточком Укра-
їни. Так виник рух «Затишна 
Боярка». 

Рух «Затишна Боярка» 
став частиною загальносвіто-
вого руху «Let’s Do It! World», 
що об’єднує понад 13 міль-
йонів людей у 113 державах, 
які щорічно в обраний день, 
виходять на прибирання у 
своїй країні. За результатами 
2015 р., до акції долучилось 
понад 500 000 учасників у 24 
областях України на 2832 ло-
каціях. Серед учасників акції 
левова частка – це молодь, а 
саме: школярі та студенти. 

16 березня під час позачер-
гової сесії Києво-Святошинської 
районної ради відбулись зміни її 
керівного складу. Згідно з резуль-
татами таємного голосування, 
головою Києво-Святошинської 
районної ради VII скликання об-
рано Тигова Олександра Олек-
сандровича.

Також обрано нових заступ-
ників голови районної ради: 
Однороманенка Олександра 
Михайловича – депутата Ки-
єво-Святошинської районної 
ради від політичної партії Всеу-
країнське об’єднання «Свобода» 
та Гусятинського Дмитра Ми-
колайовича – депутата Києво-
Святошинської районної ради 
від політичної партії «УКРОП».

Попередника Олександра 
Тигова – Нестеренка Олексія 
Сергійовича — звільнено з по-
сади голови Києво-Святошин-
ської районної ради VІІ скли-
кання у зв’язку із достроковим 
припиненням повноважень. 
З таким же формулюванням 
звільнено і йогозаступника 
Данченка Владислава Олексан-
дровича.

Ці кадрові зміни стосуються і 
Боярки, оскільки заступник Бо-
ярського міського голови Дмитро 
Гусятинський у зв’язку з рішен-
ням позачергової сесії плавно 
перемістився в нове крісло. Отже, 
Боярському міському голові до-
ведеться шукати собі нового за-
ступника з питань житлово-ко-
мунального господарства

У РАЙРАДІ – НОВЕ КЕРІВНИЦТВО

Продовження на стор. 2

З 14 травня 2015 року діє 
Закон України «Про особливос-
ті здійснення права власності у 
багатоквартирному будинку», що 
фактично вніс революційні зміни 
до питання управління будинком.

Вже сьогодні можна говори-
ти про те, що власники квартир 
отримали реальне право голосу, 
оскільки у кожному багатоквар-
тирному будинку, навіть без 
створення ОСББ, співвласники 
матимуть юридичний механізм 
прийняття спільних рішень.

За таких умов неналежне 
утримання будинку більше не 
перекладатиметься на когось, 

а спільно вирішуватиметься 
мешканцями.

Крім того, чи не найголов-
ніше прогнозоване досягнен-
ня – поява конкурентного 
ринку надання послуг.

Відділ з питань житлово-
комунального господарства, 
транспорту та надзвичайних си-
туацій виконавчого комітету Бо-
ярської міської ради підготував 
роз’яснення щодо застосування 
ЗУ № 417-VIII «Про особливос-
ті здійснення права власності 
у багатоквартирному будинку». 
Ознайомитись із документом 
можна на сайті Боярської міської 
ради www.boyarka-inform.com.

ОСББ: ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ

18 березня у Дмитрівці 
відбулось практичне занят-
тя з розгортання пункту збору 
військовозобов’язаних. Заняття 
проводилося в Будинку культури с. 
Дмитрівка. На будівлі — великий агі-
таційний щит про службу за контр-
актом у Збройних Силах України з 
добре знайомою боярчанам фото-
графією морського піхотинця на-
шого земляка Нікіти Лахтадиря. 

Перед входом до Будинку 
культури, військовозобов’язаних 
чекав готовий до відправки авто-
бус. У фойє, глядацькій залі та 
просторому приміщенні Будин-
ку культури розташовано об-
ладнані робочі місця для праців-
ників управління пункту збору, 
груп оповіщення, аналізу, роз-
шуку, відділення зустрічі і від-
правки військовозобов’язаних, 
оснащені роздрукованими таб-
личками та папками з посадови-
ми інструкціями. 

У проведенні практичного 
заняття з розгортання пунк-
ту збору сільської ради взяли 
участь заступник голови Києво-
Святошинської районної дер-
жавної адміністрації Михайло 
Лєзнік та військовий комісар 
Києво-Святошинського район-
ного військового комісаріату 
підполковник Олег Гончарук.

Розпочав практичне заняття 
військовий комісар Київського 
обласного військового коміса-
ріату полковник Є. Пошаталов. 
Він поінформував присутніх 
про нещодавню перевірку Мі-
ністерства оборони України. 
Зупинився на завданнях, які по-
стали після цієї перевірки щодо 
уточнення персональних даних 
та визначення стану здоров’я 

всіх, хто перебуває на військо-
вому обліку, а також виконання 
завдань з направлення до РВК 
охочих проходити військову 
службу за контрактом, а ткож 
навчатися у вищих військових 
навчальних закладах. 

Держава нині приділяє цьо-
му велику увагу і умови для вій-
ськовослужбовців на сьогодні 
створені на належному рівні. 
На завершення свого виступу 
військовий комісар облвійсько-
мату відзначив, що Києво-Свя-
тошинський РВК займає пере-
дові позиції і щиро подякував 
усім присутнім за роботу. 

Голова Дмитрівської сіль-
ської ради Тарас Дідич, як на-
чальник пункту збору, розпо-
вів про особливості населеного 
пункту та установи, організації 
й громадські формування, залу-
чені до виконання мобілізацій-
них завдань в особливий період. 
Начальники груп зачитали по-
садові інструкції для заступни-

ків, уповноважених, посильних, 
техпрацівників згідно із вста-
новленим розрахунком.

Особовий склад Боярсько-
го військово-облікового бюро 
зацікавила робота фельдшера. 
Для Боярки це питання актуаль-
не, оскільки керівництво Киє-
во-Святошинської ЦРЛ нікого 
не призначила на цю посаду для 
заходів в особливий період. 

Після цього планового за-
няття працівники військо-
во-облікового бюро викон-
кому Боярської міської ради 
готуються найближчим часом 
провести практичні заняття з 
розгортанням дільниці опо-
віщення в особливий період, 
згідно з Програмою підтримки 
заходів мобілізаційної підго-
товки на території міста Боярка 
на 2016 рік для новоприбулого 
складу службовців.

Анатолій Стороженко, 
начальник Боярського

військово-облікового бюро

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ З РОЗГОРТАННЯ ПУНКТУ ЗБОРУ
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З настанням весни турбот і ро-
боти у комунальників додалося. Про 
розпочаті та заплановані роботи з 
благоустрою розповів заступник на-
чальника КП «Боярське ГВУЖКГ» з 
благоустрою Геннадій Рашковський.

Розпочалося обрізання ава-
рійних та вражених омелою дерев. 
Роботи нині ведуться біля будинку 
по вул. Білогородській, 51. Ко-
мунальники планують впродовж 
кількох тижнів розчистити 72 де-
рева по вул. Білогородській та Ма-
гістральній. 

Питання вивезення сміття з 
приходом весни набуває особли-
вої актуальності. Зокрема, коли 
йдеться про приватний сектор. 
Понад 2000 повідомлень щодо 
необхідності дотримання Правил 
благоустрою м. Боярка та укладен-
ня договорів про вивезення сміття 
жителі міста отримають найближ-
чим часом. 

Розпочато прибирання при-
бордюрної території від сміття та 
піску, який потрапив на дорожнє 
покриття під час зимового поси-

БУДНІ КОМУНАЛЬНИКІВ
КП «БГВУЖКГ» ПОВІДОМЛЯЄ:

Останнім часом помітно по-
жвавилось спортивне життя на-
шого міста. Одними з перших у 
новому спортивному сезоні про 
себе серйозно заявили наші во-
лейболістки.

20 лютого відбулися змаган-
ня «Зона Київської області V 
спартакіади школярів». Серед 
команд-учасниць – ВК «Мак-
симум» ДЮСШ Києво-Свято-
шинського району. Саме бояр-
чанки посіли першу сходинку 
чемпіонського п’єдесталу. 

21 лютого відбувся другий 
матч серії Play-off, під час яко-
го боярчанки зустрілися з Ки-
ївським «Феніксом». Рахунок 
зустрічі – 3:0 на користь ВК 
«Максимум»! Але боярчанкам 
зарахували технічку поразку. А 
вже о 22:26 поїзд Київ-Луцьк 
мчав наших дівчат на ІІ етап 
Чемпіонату України.

Боярчанки впродовж трьох 
днів провели чотири гри: дві – 
програли, стільки ж – виграли. 
Вже 27 лютого вони взяли участь 

у фінальних іграх Київської об-
ласті в Білій Церкві. 

Тут на боярський «Макси-
мум» чекала перемога: 1 місце 
в своїй групі і 2 – за загальним 
результатом. 

28 лютого зустріч з Київ-
ським «Феніксом», повніс-
тю задовольнив і боярських 
волейболісток, а їх тренера: 
перемога з рахунком 3:1! А за 
зіграними матчами – 2:1 на 
користь Боярки! 

29 лютого стартувала пер-
шість Києво-Святошинського 
району з волейболу серед шко-
лярів (10-11 класи). І тут бояр-
чанки були на висоті, адже 1 
місце впевнено виборола збір-
на Боярської ЗОШ № 5 (тобто, 
той самий ВК «Максимум»), 2 – 
збірна Боярської ЗОШ № 2. Бо-
ярські волейболісти впевнено 
вийшли до чверть фіналу.

1 березня, в рамках першості, 
відбулися ігри молодшої групи 
серед 8-9 класів. У цій групі пер-
ше місце також впевнено посіла 
збірна Боярської ЗОШ № 5.

Найлегша перемога відбу-
лася 3 березня, коли у рамках 
матчів серії рlay-off мали зіграти 
з київською командою Райф-
файзен Банк Аваль. Але вони 
на гру не з’явилися, наші дівча-
та здобули технічну перемогу з 
рахунком 3:0. А під час другої 
зустрічі 16 березня вже в Бояр-
ці боярчанки дорослу київську 
команду розгромили вщент з 
рахунком 3:0 на нашу користь!

4 березня відбулись ігри чверть-
фіналу першості Києво-Свято-
шинського району з волейболу се-
ред школярів (8-9 та 10-11 класів). 
В обох вікових групах 1 місце – за 
командою Боярської ЗОШ № 5. 

Фінал першості відбувся 12 
березня у спортзалі Боярської 
ЗОШ № 5. Фінальні змагання 
проходили в двох вікових гру-
пах – молодшій (8-9 класи) та 
старшій (10-11 класи). В обох 
групах золотими призерами 
змагань стали боярські волей-
болістки! Вітаємо, дівчата, з 
блискучою перемогою! 

А тепер про спонсорів: «Нам 

допомогли люди, які не мо-
жуть байдуже спостерігати, як 
животіє дитячий спорт в Укра-
їні через недостатнє державне 
фінансування. На допомогу 
прийшли депутати Київської 
облради Максим Мазурко, Вя-
чеслав Соболєв та Олександр 
Негру, колишній голова Києво-
Святошинської райради Олек-
сій Нестеренко, міський голова 
Вишневого Ілля Діков. А також 
директор «Укрцентркадриліс», 
депутат Боярської міської ради 
Сергій Ірклієнко забезпечив 
проживання трьом гравцям-ле-
гіонерам, які підсилили збірну 
на чемпіонаті України» — гово-

рить головний тренер В’ячесоав 
Отрішко і називає всіх волей-
болісток, хто представляв Ки-
єво-Святошинський район на 
чемпіонаті України: Вікторія 
Савонік, Дар’я Тихонова, Аліна 
Леончук, Софія Палій, Софія 
Дзюбенко, Олександра Трась-
ковська, Катерина Кирилова 
та Наталія Гончар (Хмельниць-
ка область), Юлія Овчінніко-
ва (Ірпінь), Марія Проценко 
(Біла Церква). А також Поліна 
Дерев’янко, Олександра Казмі-
ренко, Катерина Атландерова, 
Дар’я Ткаченко, Катерина Го-
локолос та Анастасія Борецька. 

Радіслав Кокодзей

ВЕСНЯНИЙ МАРАФОН БОЯРСЬКИХ ВОЛЕЙБОЛІСТОК

пання пісочно-соляною сумішшю. 
Заплановано прибрати усі цен-
тральні вулиці.

Тривають роботи з відновлен-
ня вуличного освітлення. Зокрема, 
найближчим часом буде встанов-
лено ще кілька світильників по 
вул. Шевченка.

Укладено договори з підряд-
ною організацією на початок ям-
кового ремонту. Відремонтують, 
зокрема, Білогородську, Сагай-
дачного, Б. Хмельницького, Мо-
лодіжну, Хрещатик, Незалежності, 
Маяковського, Соборності, Сєдо-
ва, Садову, пл. Перемоги та ін.

На території міста постійно 
працює дробилка для подрібнен-

ня гілля у місцях його скупчення. 
Отриману щепу комунальники 
складують, з метою використання 
в зимовий період у якості палива 
для системи опалення.

Проводиться тендерна про-
цедура на придбання нової мало-
габаритної автовишки. Ця техні-
ка необхідна комунальникам для 
якісного обслуговування друго-
рядних вулиць міста, зокрема, під 
час ремонту вуличного освітлення. 
Вже за місяць ця автовишка вийде 
на вулиці міста.

Триває процедура з укладення 
договорів на ремонт дахів. Роботи 
планують розпочати, як тільки до-
зволять погодні умови.

Розпорядженням Боярського 
міського голови від 5 лютого 2016 
року призначено виконувачем 
обов’язків директора комунально-
го закладу «Боярська міська дитя-
чо-юнацька спортивна школа» Са-
фонова Володимира Михайловича. 

Наша довідка: Володимир 
Сафонов народився 1978 року в 
м. Норильськ (РФ).

1993 року закінчив Боярську 
ЗОШ № 5. Навчався в ПТУ № 5 
за спеціальністю столяр-паркет-
ник.

Під час проходження вій-
ськової строкової служби в 
Збройних Силах України слу-
жив у спортроті. 

2005 року закінчив Націо-
нальний університет фізичної 
культури і спорту за спеціаль-
ністю тренер з боксу та викладач 
фізичного виховання і спорту.

Другу вищу освіту зі спеці-
альності фінансовий менедж-
мент здобув у Київському на-
ціональному економічному 
університеті ім. В. Гетьмана.

Боксом почав займатися 
ще в 1992 році. У 1996 році 
отримав звання майстра спор-
ту України з боксу. Призер 
Чемпіонату України 1997 року 
у вазі до 57 кг. Переможець ба-
гатьох міжнародних змагань, 

КАДРОВІ ЗМІНИ

ПРИЗНАЧЕНО КЕРІВНИКА МІСЬКОЇ ДЮСШ
які проходили у Києві, Львові, 
Запоріжжі, Дніпропетровську, 
Молдові, Придністров’ї, РФ, 
Польщі.

Трудову діяльність розпочав 
спеціалістом у компанії «Київ 
цінні папери», працював дирек-
тором з управління активами 
компанії «UDP», начальником 
відділу цінних паперів банку 
«Велес». Останнє місце роботи – 
менеджер ТОВ «Агентство неру-
хомості «Віла Віва».

Голова громадської органі-
зації «Спортивна громада Бояр-
ки» з 2010 року.

Депутат Боярської міської 
ради 2 скликань, голова по-
стійної депутатської комісії з 
питань духовності, соціального 
захисту, освіти, культури, охо-
рони здоров’я, материнства і 
дитинства, молодіжної політи-
ки, туризму та спорту.

За період з 14 до 21 березня 
працівники бригади дільниці во-
дозабірних споруд виконали такі 
аварійно-відновлювальні роботи:

• заміна насосного агре-
гату на артсвердловині № 8                      
(с. Забір’я);

• роботи з благоустрою терито-
рії на артсвердловині № 14, № 22;

• перевірка насосного агре-
гату артсвердловини в старій 
частині Боярки на потужність 
подачі води в м3/год.;

• установлення плити ПП-15 
перекриття на свердловинах № 2, 
№ 3 (с. Забір’я) та на водопрово-
ді між артсвердловинами № 9 та 
№ 10 (с. Забір’я);

• заміна насосного агре-
гату на артсвердловині № 15                  
(с. Забір’я).

Бригадою дільниці очисних 
споруд виконано благоустрій 
території очисних споруд:

• встановлення шлагбауму 
при в’їзді на територію ОС;

• ремонт та заміна накриття 
прийомного лотка будівлі лабо-
раторії;

• ремонт та чистка аеротенку № 1.  
Бригадою дільниці каналіза-

ційних станцій:
• виконання поточних за-

явок мешканців міста;
• профілактика каналізації та 

чистка решіток на каналізацій-

них мережах м. Боярка.
Бригадою дільниці аварій-

но-відновлювальних робіт:
• виконання поточних за-

явок мешканців та виконання 
аварійно-відновлювальних ро-
біт по вул. Піщаній, 40 та вул. 
Шевченка, 119.

Дільницею електропоста-
чання:

• заміна підшипників на на-
сосі № 2 дільниці КНС;

• заміна насоса на артсверд-
ловині № 8 на ВНС-2;

• капітальний ремонт пускової 
апаратури тельфера на КНС- 6;

• Монтаж і підключення 
«Гнома» на ОС.

КП «БОЯРКА-ВОДОКАНАЛ» ІНФОРМУЄ:

Основною метою руху є на-
віть не прибирання чи упоряд-
кування, головне – об’єднання 
громади. Адже лише згуртована 
громада може змінити на краще 
своє місто, своє життя у місті, 
свою країну.

Для найбільшого залучення 
учасників у нашому місті ми вирі-
шили зібрати еко-штаб з усіх бажа-
ючих. Всі, хто прийде на засідання 
штабу, матимуть можливість стати 
координаторами самостійно об-
раних локацій. Далі координато-
ри будуть долучати на свої локації 
друзів, сусідів, знайомих. Ми вирі-
шили також спробувати долучити 
підприємців, школярів, громад-
ські організації і навіть депутатів. 
Ми запрошуємо всіх! 

Боярською фішкою приби-
рання і упорядкування є ЛІС! 
На жаль, не всі жителі Боярки 
розуміють, наскільки безцінним 
скарбом володіє наше місто, а 
значить – і кожний з них. Тому 
роботи на цій величезній лока-
ції дуже і дуже багато. Але у нас 
є координатори – лісовички. Ці 
люди згуртовують біля себе ін-
ших для упорядкування нашого 
смарагду не тільки під час загаль-
ної толоки, а й впродовж року.

Чекаємо на участь працівни-
ків залізничної станції «Бояр-
ка». Вони долучалися і в минулі 
роки, тож чекаємо друзів і зараз. 

Минулого року з нами були 
кілька депутатів Боярської 

міської та Києво-Святошин-
ської районної ради. Впевнені, 
що цього року їх полку прибуде.

Слід відзначити надзвичай-
но масштабну участь у толоці 
минулого року працівників 
підприємства «Вентс». Допо-
мога була і матеріалами, і тех-
нікою, і людьми. Сподіваємось 
на зустріч і цього року.

Але це ще не все. Найбільшу 
радість викликає участь у толо-
ці учнів боярських шкіл. Мину-
лого року активно долучилися 
школярі ЗОШ № 1, № 3, № 4 та 
Боярської гімназії. Це вселило в 
нас оптимізм щодо правильності 
вибраного формату. Тому віри-
мо, що цього року до акції при-
єднаються всі навчальні заклади 
Боярки. Навіть дитячі садочки, 
адже посадити квіточку можуть 
навіть найменші боярчани.

Акція цього року відзначить-
ся ще і тим, що ми будемо не 
просто збирати сміття, а й сор-
тувати його. Досвід вже є, і ми 
точно знаємо, що це можливо!

Безумовно, без підтримки ко-
мунальників було б дуже важко. 
Але такого відгуку, як цього року, 
громадськість ще ніколи не від-
чувала. Впевнені, що це буде по-
чатком плідної і довгострокової 
співпраці громади, комунальних 
підприємств та влади міста.

Старкова Олена, 
член руху «Затишна Боярка», 

координатор акції

ЗРОБИМО БОЯРКУ 
ЧИСТОЮ РАЗОМ

Продовження зі стор. 1
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ЗАХОДИ
щодо проведення двомісяч-

ника санітарної очистки та благо-
устрою території міста Боярка.

1. Затвердити міський штаб 
щодо організації та проведення 
двомісячника санітарної очист-
ки та благоустрою території 
міста Боярка.

2. Закріпити за керівни-
ками підприємств усіх форм 
власності прилеглі території, 
вулиці, місця громадського ко-
ристування та відпочинку згід-
но з розробленою схемою та 
зобов’язати підприємства впо-
рядкувати закріплені території.

3. Провести загальномісь-
кі суботники з впорядкування 
парків міста.

4. Закріпити за громад-
ськими організаціями міста 
пам’ятники та прилеглі до них 
території з метою приведення їх 
до належного санітарного стану.

5. Провести збори підпри-
ємств з метою інформування 
про заходи щодо проведення 
двомісячника санітарної очист-
ки та благоустрою території 
міста Боярка та згоди підпри-
ємців щодо участі в цих заходах.

6. Зобов’язати садові това-
риства впорядкувати прилеглі 
території.

7. Зобов’язати мешканців 
приватного сектора впорядкува-
ти подвір’я та прилеглі території.

8. Житловим кооперативам 
організувати та провести субот-
ники щодо упорядкування при-
леглих до будинків територій, 
підрізки дерев, кущів, побілки 
бордюрів, озеленення прибу-
динкових територій.

9. У рамках двомісячника 
провести конкурси:

• на краще приватне подвір’я;
• на кращого двірника;
• на будинок зразкового са-

нітарного стану;
10. КП «Боярка-Водоканал»:

• провести благоустрій те-
риторій, прилеглих до вироб-
ничих баз; станцій водозабору, 
КНС, очисних споруд;

• облаштування та благо-
устрій артсвердловин;

• відновити дорожнє покрит-
тя в місцях проведення ремонт-
них робіт на мережах водозабез-
печення та водовідведення;

• провести благоустрій тери-
торії біля адмінбудови по вул. 
Молодіжній;

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 17 березня 2016 року   № 12/1
м. Боярка

Про проведення весняного          
двомісячника санітарної очистки та 
благоустрою м. Боярка

Керуючись п.п. 7, п. а), ст. 30 
Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», відповідно 
до Правил благоустрою території 
міста Боярка, затверджених рішен-
ням ХІV сесії Боярської міської 
ради № 14/701 від 24 листопада 2011 
року, з метою поліпшення стану 
навколишнього природного сере-
довища, благоустрою міста та при-
леглих територій, –

Додаток 
до рішення виконавчого комітету

№12/1 від 17.03.2017 р.

ШТАБ
щодо координації робіт весняно-

го двомісячника з благоустрою та по-
ліпшення санітарного стану міста

Начальник штабу
1. Заступник міського голови.

Секретар штабу
2. Савчук М. В. – головний спе-

ціаліст відділу з питань житлово-
комунального господарства, тран-
спорту та надзвичайних ситуацій.

Члени штабу:
3. Юрченко В. В. – радник місь-

кого голови;
4. Мазурець В. В. – начальник 

відділу з питань житлово-кому-
нального господарства, транспорту 
та надзвичайних ситуацій;

Затверджено
рішенням виконавчого комітету

№12/1 від 17.03.2016 р.

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Утворити штаб щодо координа-

ції робіт з проведення весняного дво-
місячника благоустрою міста Боярка 
згідно з додатком.

2. Затвердити заходи щодо про-
ведення весняного двомісячника з 
благоустрою міста (додаються).

3. Комунальним службам провес-
ти весняний двомісячник благоустрою 
та поліпшення санітарного стану те-
риторії м. Боярка у термін з 21 березня 
2016 року до 20 травня 2016 року.

4. Керівникам організацій, уста-
нов, підприємств та громадських 
організацій м. Боярка провести бла-
гоустрій та поліпшення санітарного 
стану прилеглих території.

5. Підсумки проведення весняного 
двомісячника благоустрою розглянути 
на засіданні виконкому 09.06.2016 року.

6. Контроль за виконанням да-
ного рішення покласти на заступ-
ника міського голови згідно з роз-
поділом обов’язків 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                       О. О. ЗАРУБІН 

5. Марценюк В. М. – депутат 
Боярської міської ради;

6. Рашковський Г. О. – депутат 
Боярської міської ради;

7. Білан В. В. – завідувач відділу 
Рай СЕС (за згодою);

8. Камінський В. А. – началь-
ник КП «БГВУЖКГ»;

9. Огійчук О. А. – директор КП 
«Боярка-Водоканал»;

10. Дільничні інспектори Киє-
во-Святошинського РВ НП у Київ-
ській обл. (за згодою);

11. Старкова О. І. – представник 
громадськості (за згодою);

12. Тимченко А. – представник 
громадськості (за згодою);

13. Яременко Л. М. – член виконкому. 

11. КП «Боярське ГВУЖКГ»:
• організувати прибирання 

прибудинкових територій двір-
никами;

• санітарна очистка закріп-
лених вулиць;

• вивезення сміття з приват-
ного сектора;

• демонтаж рекламних щитів 
на МАФ, встановлених без доз-
волу;

• відновлення дорожнього 
покриття в місцях проведення 
земельних робіт на мережах теп-
лозабезпечення;

• своєчасно проводити ре-
конструкцію, ремонт та утри-
мувати в належному стані всі 
вулиці, дороги, шляхопрово-
ди, переходи, технічні засоби 
регулювання дорожнього руху, 
зовнішнього освітлення, водо-
постачання і водовідведення;

• зберігати діючі та ство-
рювати нові об’єкти зеленого 
будівництва з урахуванням ви-
мог ландшафтної архітектури 
та садово-паркового мистецтва, 
максимально зберігати зелені 
насадження;

• проводити будівництво та 
утримувати в належному стані 
спортивні споруди для мешкан-
ців мікрорайонів та у подвір’ях; 

• своєчасно проводити захо-
ди щодо підготовки житлового 
фонду, об’єктів житлово-кому-
нального господарства і соці-
альної сфери до сезонної екс-
плуатації;

• забезпечити утримання 
територій та об’єктів міської 
інфраструктури, в тому числі 
меморіалів, братських могил і 
кладовищ у зразковому техніч-
ному і санітарному стані; 

• забезпечити наявність та 
належний технічній стан ін-
формаційних вказівників наз 
вулиць, будинкових ліхтарів, 
під’їздів;

• утримувати в належному 
технічному стані дошки оголо-
шень на будинках, прибудин-
кових територіях та своєчасно 
проводити їх ремонт;

•забезпечити встановлення 
дошок для оголошення біля 
кожного житлового будинку, 
що належить до комунальної 
власності;

12. Забезпечити участь гро-
мадськості та освітян у заходах 
щодо проведення двомісячника. 

Про встановлення вартості за 
послуги прибирання та вивезен-
ня відходів у місцях проведення 
ярмарків, здійснення тимчасо-
вої торгівлі за адресою: вул. Кі-
бенка-Київська та вул. Б. Хмель-
ницького-Молодіжна в м. Боярка

Відповідно до Законів Укра-
їни «Про житлово-комунальні 
послуги», «Про місцеве само-
врядування в Україні», Поста-
нови Кабінету Міністрів Украї-
ни «Про затвердження Порядку 
формування тарифів на послу-
ги з вивезення побутових від-
ходів», розглянувши лист на-
чальника КП «БГВУЖКГ» від 
11.02.2016 р. № 72 та розраху-
нок вартості прибирання та 
вивезення твердих побутових 
відходів з земельних ділянок у 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 17 березня 2016 року  № 12/2
м. Боярка

місцях проведення ярмарків, 
здійснення торгівлі за адресою: 
вул. Кібенка-Київська та вул.    
Б. Хмельницького-Молодіжна 
в м. Боярка, з метою дотриман-
ня Правил благоустрою терито-
рії міста, якісного санітарного 
стану та забезпечення безпере-
бійного санітарного очищення 
міста, –
ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ  РАДИ ВИРІШИВ:

1. Встановити вартість за 
послуги прибирання та виве-
зення відходів у місцях про-
ведення ярмарків, здійснення 
тимчасової торгівлі за адресою: 
вул. Кібенка-Київська та вул.                                  
Б. Хмельницького-Молодіжна 
в м. Боярка за два дні: суботу та 
неділю в розмірі – 0,33 грн. м2.

2. Опублікувати дане рішен-
ня в газеті «Боярка-інформ» та 
інших засобах масової інфор-
мації. 

3. Контроль за виконанням 
цього рішення покласти на за-
ступника міського голови за на-
прямом.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА             О. О. ЗАРУБІН

Про демонтаж самочинно 
встановленого гаража в м. Боярка

Керуючись Законом Украї-
ни «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні», Законом України 
«Про благоустрій населених 
пунктів», Правилами благо-
устрою території м. Боярка, за-
твердженими рішенням Бояр-
ської міської ради № 14/701 від 
24.11.2011 р., –
ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Демонтувати самочинно 
встановлений гараж у м. Боярка 
по вул. Пролетарській (поруч з 
№ 71/9), який було встановлено 
гр. Ковальською Г. В.

2. Доручити КП «Боярське 
головне виробниче управління 
житлово-комунального госпо-
дарства», здійснити демонтаж 
вищезазначеного об’єкта згідно 
з чинним законодавством.

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

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 17 березня 2016 року   № 14/36
м. Боярка

Про нову редакцію Умов орга-
нізації та проведення конкурсу на 
перевезення пасажирів на місь-
ких автобусних маршрутах загаль-
ного користування в м. Боярка 

Відповідно до ст. 7, 43, 44, 
45 Законів України «Про авто-
мобільний транспорт», ст. 25 
Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», 
постанови Кабінету Міністрів 
України від 29.01.2003 р. № 
139 «Про затвердження По-
рядку проведення конкурсу 
на перевезення пасажирів на 
автобусному маршруті загаль-
ного користування», постано-
ви Кабінету Міністрів України 
від 29.01.2003 р. № 141 «Про 
внесення змін до Правил на-
дання послуг пасажирського 
автомобільного транспорту» 
з метою організації і забезпе-
чення проведення конкурсів 
із визначення автомобільних 
перевізників на міських авто-
бусних маршрутах загального 
користування, замовником 
перевезень на яких є викон-
ком Боярської міської ради та 
з метою впорядкування та на-
лежної організації перевезень 
пасажирів у м. Боярка, –

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 17 березня 2016 року  № 11/1
м. Боярка

ВИКОНКОМ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ ВИРІШИВ:

1. Затвердити у новій редак-
ції Умови організації та прове-
дення конкурсу на перевезення 
пасажирів на міських автобус-
них маршрутах загального ко-
ристування у м. Боярка (далі – 
Умови) (Додаються).

2. Затвердити склад конкурсно-
го комітету з визначення автомо-
більних перевізників на автобусних 
маршрутах загального користуван-
ня в м. Боярка (додається).

3. Оголосити конкурс із ви-
значення автомобільного пере-
візника на автобусному марш-
руті загального користування                     
№ 5 (с/г технікум, – с/г техні-
кум) у м. Боярка. 

4. Опублікувати дане рішен-
ня в газеті «Боярка-інформ» 
не пізніше ніж за 30 календар-
них днів до початку конкурсу 
оголошення про конкурс, яке 
повинно містити необхідну 
інформацію згідно з п. 28 По-
рядку проведення конкурсу з 
визначення перевізників на ав-
тобусних маршрутах загального 
користування, затвердженого 
Постановою Кабінету Міні-
стрів України від 03.12.2008 р. 
№ 1081.

5. Контроль за виконанням 
цього рішення покласти на по-
стійну комісію виконавчого ко-
мітету Боярської міської ради з 
питань транспорту та заступни-
ка міського голови згідно із роз-
поділом обов’язків .
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                  О. О.ЗАРУБІН

Про вартість харчування в 
ДНЗ м. Боярка у 2016 році

Керуючись ст. 32 Закону 
України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», Законом 
України «Про дошкільну освіту», 
з метою ефективного викорис-
тання субвенцій з районного бю-
джету міським бюджетам, зокре-
ма, на харчування в дошкільних 
навчальних закладах Києво-Свя-
тошинського району, –
ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Встановити вартість хар-
чування для однієї дитини в 
дошкільних закладах освіти                
м. Боярка у 2016 році в розмірі 
40 грн. на день.

2. Встановити розмір бать-
ківської плати за харчування ді-
тей у дошкільних закладах осві-
ти м. Боярка – 60 % фактичної 
вартості харчування. 

3. Встановити фінансування 
за рахунок бюджетних коштів 
у розмірі 40 % фактичної вар-
тості харчування, але не більше                                  
16 грн. 00 коп. на день на одну 
дитину.

4. Встановити пільгу у розмірі 
50 % від суми нарахованої бать-
ківської плати сім’ям, у яких ви-
ховується троє і більше дітей.

5. Звільнити від плати за хар-
чування батьків дітей-інвалідів, 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, дітей 
із сімей, що отримують допомо-
гу відповідно до Закону України 
«Про державну соціальну допо-
могу малозабезпеченим сім’ям» 
та батьків-учасників антитеро-
ристичної операції.

6. Рішення вступає в силу з 
моменту його прийняття.

7. Вважати таким, що втра-
тило чинність, рішення викон-
кому № 5/2 від 11.02.2016 р.

8. Контроль за виконан-
ням даного рішення покласти 
на заступника міського голови                 
Т. П.Кочкову. 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА           О. О. ЗАРУБІН

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

від 17 березня 2016 року № 11/3
м. Боярка

Про режим роботи ДНЗ м. Бо-
ярка в літній період 2016 року

Керуючись пп. 1 п. а) ст. 32 
Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», для 
проведення ремонтних робіт та 
належної підготовки дошкіль-
них навчальних закладів міста 
до нового навчального року, –

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 17 березня 2016 року   № 11/4
м. Боярка

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Затвердити графік роботи 

ДНЗ міста на літній період 2016 
року згідно з графіком (дода-
ється).

2. Фінансово-економічному 
відділу виконкому врахувати 
зміни в режимі роботи ДНЗ при 
виконанні бюджету міста на 
2016 рік.

3. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на 
заступника міського голови            
Т. П. Кочкову.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА             О. О. ЗАРУБІН

ЗАТВЕРДЖЕНО
 рішенням виконавчого комітету

 Боярської міської ради 
 № 11/4  від 17.03.2016 р.

ГРАФІК РОБОТИ
ДНЗ м. Боярка в літній період 2016 року

№ п/п Назва закладу Період закриття для 
проведення ремонту

Період чергування

1 ДНЗ «Лісова казка» 1 липня-31серпня

2 ДНЗ «Даринка» 1 липня-31серпня

3 ДНЗ № 4 «Берізка» 1 липня-31серпня

4 ЦРД № 5 «Джерельце» 1 липня-15 серпня 15 серпня-31 серпня

5 ДНЗ «Іскорка» 1 липня-31 серпня

6 ДНЗ «Спадкоємець» 15 серпня-31 серпня 1 липня-15 серпня

7 ДНЗ «Казка» 1 липня-31 серпня

ОФІЦІЙНО

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



4 25 березня 2016
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Про затвердження Положен-
ня про відділ реєстрації місця 
проживання громадян та  форму-
вання і ведення реєстру  терито-
ріальної громади 

Керуючись п. 5 ч. 1 ст. 26 
Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», За-
коном України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих 
актів України щодо розширен-
ня повноважень органів місце-
вого самоврядування та оптимі-
зації надання адміністративних 
послуг» та відповідно до рі-
шення Боярської міської ради 
від 16.02.2016 р. № 5/163 «Про 
утворення у складі виконавчо-
го комітету міської ради відділу 
реєстрації місця проживання 
громадян та формування і ве-
дення реєстру територіальної 
громади», – 
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити положення 
про відділ реєстрації місця про-
живання громадян та форму-
вання і ведення реєстру терито-
ріальної громади (додається).

2. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на ке-
руючого справами виконавчого 
комітету.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА             О. О. ЗАРУБІН

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ
чергова 7 сесія 

РІШЕННЯ № 7/253
від 17 березня 2016 року м. Боярка

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Боярської міської ради

від 17.03.2016 року № 7/253
ПОЛОЖЕННЯ

про відділ реєстрації місця проживання 
громадян та 

формування і ведення реєстру 
територіальної громади

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Відділ реєстрації місця про-

живання громадян та формування 
і ведення реєстру територіальної 
громади (надалі – відділ) є струк-
турним підрозділом, створеним за 
рішенням сесії міської ради, який 
підпорядкований міському голові, 
виконавчому комітету та першому 
заступнику міського голови. 

1.2. Відділ у своїй діяльності 
керується Конституцією України, 
Законами України «Про місцеве са-
моврядування в Україні», «Про сво-
боду пересування та вільний вибір 
місця проживання в Україні», ін-
шими законами і нормативно-пра-
вовими актами, а також рішеннями 
міської ради, виконавчого комітету 
та цим Положенням.

2. ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ 
ВІДДІЛУ Є:

2.1. Формування і ведення ре-
єстру територіальної громади.

2.2. Здійснення реєстрації, знят-
тя з реєстрації місця проживання 
особи на території, на яку поши-
рюються повноваження Боярської 
міської ради.

2.3. Передача відомостей до 
Державного реєстру виборців.

2.5. Надання адміністративних 
послуг, відповідно до переліку, за-
твердженого виконавчим коміте-
том.

3. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ
3.1. Відділ очолює начальник, 

який призначається на посаду та 
звільняється з посади міським го-
ловою. 

3.2. До складу відділу входять: 
начальник відділу, головний спеці-
аліст, провідний спеціаліст.

4. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ, ЗАВДАННЯ 
І ЗВ’ЯЗКИ З ІНШИМИ ВІДДІЛАМИ

4.1. Здійснення реєстрації – вне-
сення інформації до реєстру тери-
торіальної громади, документів, до 
яких вносяться відомості про місце 
проживання/перебування особи, із 
зазначенням адреси житла/місця пе-
ребування із подальшим внесенням 
відповідної інформації до Єдиного 
державного демографічного реєстру 
в установленому Кабінетом Мініс-
трів України порядку;

4.2. Формування і ведення реє-
стру територіальної громади – бази 
даних, призначеної для зберігання, 
обробки, використання визначеної 
Законом інформації, що створю-
ється, ведеться та адмініструється 
органом реєстрації для обліку осіб, 
які проживають на території відпо-
відної адміністративно-територі-
альної одиниці.

4.3. Зняття з реєстрації – вне-
сення інформації про зняття з ре-
єстрації до реєстру територіальної 
громади документів, до яких вно-
сяться відомості про місце про-
живання/перебування особи, із 
зазначенням адреси житла/місця 
перебування із подальшим внесен-
ням відповідної інформації до Єди-
ного державного демографічного 
реєстру в установленому Кабінетом 
Міністрів України порядку;

4.4. Відділ здійснює обмін ві-
домостями між реєстрами різних 
територіальних громад для реє-
страції та зняття з реєстрації місця 
проживання особи у разі її вибуття 
з однієї адміністративно-територі-
альної одиниці та прибуття до іншої 
адміністративно-територіальної 
одиниці в порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України.

4.5. Відділ подає відомості до 
Державного реєстру виборців про:

1) громадян України, зареє-
строваних за місцем проживання у 
відповідній адміністративно-тери-
торіальній одиниці, яким протягом 
наступного місяця виповниться 18 
років;

2) виборців, які протягом попе-
реднього місяця зареєстрували своє 
місце проживання у відповідній 
адміністративно-територіальній 
одиниці;

3) виборців, які протягом попе-
реднього місяця зняті з реєстрації 
за місцем проживання у відповідній 
адміністративно-територіальній 
одиниці.

4.6. Доступ до інформації, що 
міститься у реєстрах територіаль-
них громад, здійснюється з дотри-
манням вимог цього Закону, Зако-
нів України «Про інформацію» та 
«Про захист персональних даних».

4.7. Службовим та посадовим 
особам відділу, що обробляють пер-
сональні дані, внесені до реєстрів, 
забороняється розголошувати пер-
сональні дані, що стали їм відомі 
у зв’язку з виконанням службових 
обов’язків.

4.8. Доступ до реєстрів здійсню-
ється виключно авторизовано, із 

збереженням інформації про служ-
бову або посадову особу, яка здій-
снювала запит, та час такого запиту.

4.9. Працівникам відділу забо-
роняється передавати дані з реєстру 
територіальної громади третім осо-
бам з метою, не передбаченою цим 
Законом.

Обмін інформацією між орга-
нами реєстрації та іншими орга-
нами державної влади, органами 
місцевого самоврядування здій-
снюється за письмовою згодою 
особи з метою надання їй адміні-
стративних послуг.

4.10. Передача персональних 
даних, внесених до реєстрів тери-
торіальних громад, органам дер-
жавної влади, органам місцевого 
самоврядування без письмової зго-
ди особи може здійснюватися лише 
у випадках, передбачених законом.

4.11. За дорученням міського 
голови виконує інші функції відпо-
відно до законодавства.

5. ВІДДІЛ МАЄ ПРАВО:
5.1 Скликати наради з питань, 

що належать до його компетенції.
5.2. Залучати спеціалістів ви-

конкому для розгляду питань, що 
належать до його компетенції.

5.3. Одержувати в установле-
ному порядку від підприємств, 
установ та організацій інформа-
цію, документи, інші матеріали, 
необхідні для виконання покла-
дених на нього завдань.

6. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ:
6.1. Здійснює керівництво від-

ділом, несе персональну відпові-
дальність перед міським головою 
за виконання покладених на відділ 
завдань.

6.2. Розподіляє обов’язки між 
працівниками відділу та визначає 
ступінь їх відповідальності.

6.3. Має право бути присутнім 
на засіданнях виконкому, сесіях 
міської ради та бути вислуханим з 
питань, що стосуються його компе-
тенції.

6.4. Відділ утримується за ра-
хунок коштів міського бюджету, 
гранична чисельність, фонд опла-
ти праці працівників відділу ви-
значається міським головою.

6.5 Відділ має печатку із своїм 
найменуванням та штампи для від-
мітки про реєстрацію/зняття з реє-
страції у відповідних документах.

7. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ
7.1. Критеріями оцінки ефек-

тивності роботи відділу є чітке та 
оперативне вирішення покладених 
на відділ завдань, компетентність і 
високопрофесійне виконання пра-
цівниками відділу своїх службових 
обов’язків.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Це положення вступає в 

силу з дня його затвердженням рі-
шенням сесії міської ради.

8.2. Виконавчий комітет ство-
рює умови для ефективної роботи 
і підвищення кваліфікації праців-
ників загального відділу, забезпе-
чує їх приміщенням, телефонним 
зв’язком, засобами оргтехніки, 
відповідно обладнаними місцями 
зберігання документів, а також 
законодавчими та іншими нор-
мативними актами і довідковими 
матеріалами.

8.3. Зміни та доповнення до По-
ложення можуть бути винесені за 
ініціативою міського голови, керу-
ючого справами міськвиконкому, а 
також з метою приведення Поло-
ження у відповідності до чинного 
законодавства.

Про створеня комісії з прове-
дення інвентаризації, перевірки 
ефективного використання та 
технічного стану об’єкта кому-
нальної власності територіальної 
громади  м. Боярка

Керуючись Законом Украї-
ни «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні», з метою прове-
дення інвентаризації, перевірки 
ефективного використання та 
технічного стану об’єктів кому-
нальної власності територіаль-
ної громади м. Боярка, –
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Створити комісію з прове-
дення інвентаризації, перевірки 
ефективного використання та 
технічного стану об’єктів кому-
нальної власності територіаль-
ної громади м. Боярка (далі – ко-
місія) у складі:
Голова комісії:

Заступник міського голови.                                             
Заступник голови комісії:
Депутат Боярської міської 

ради Михальов Є. В.
Секретар комісії:

Гол. спеціаліст з житлово-
комунальних питань 

Савчук М. В.
Члени комісії:

Начальник юридичного
відділу Безверха Л. М.
Начальник відділу з питань
житлово-комунального 
господарства Мазурець В. В.
Радник міського 
голови Юрченко В. В.
Депутат Боярської 
міської ради Хижняк С. М.
Депутат Боярської 
міської ради Боднюк О. В.
Депутат Боярської 
міської ради Семко О. В.
Начальник КП «БГВУЖКГ»                                   
Камінський В. А.
Заступник директора КП 
«Боярка-Водоканал»
Михеєнко А. В.

Гол. інженер КП «БГВУЖКГ» 
Богданенко А. В. 
Представник громадськості                                           
Антипенко М. М.
Представник громадськості                                            
Павлючик О. В. 
2. Комісія у процесі своєї ді-

яльності має право звертатися 
за консультаціями до фахівців 
певних галузей, експертів та ін-
ших компетентних органів. 

3. Комісія працює відповід-
но до плану, який розробля-
ється та затверджується на за-
сіданні комісії. За необхідності, 
комісія працює при аварійних 
ситуаціях на об’єктах кому-
нальної власності територіаль-
ної громади м. Боярка.

4. Комісія виконує наступні 
повноваження:

• перевіряє ефективність ви-
користання у всіх сферах вико-
ристання об’єктів комунальної 
власності територіальної гро-
мади, які знаходяться у корис-
туванні суб’єктів господарю-
вання;

• перевіряє наявність, стан 
майна, використання його за 
призначенням;

• залучає суб’єктів оціночної 
діяльності для визначення роз-
міру збитків, що призвели до 
завдання майнової шкоди тери-
торіальній громаді;

• пропонує шляхи віднов-
лення пошкоджених або прид-
бання нових матеріальних цін-
ностей.

5. За результатами роботи 
комісії складається акт з виснов-
ками, відповідними пропози-
ціями та рекомендаціями, який 
подається на розгляд Боярської 
міської ради.

6. Контроль за виконанням 
цього розпорядження поклас-
ти на постійну депутатську ко-
місію Боярської міської ради з 
питань житлово-комунального 
господарства, енергозбережен-
ня та благоустрою міста, та на 
заступника міського голови за 
відповідним напрямком.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА             О. О. ЗАРУБІН

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VIІ СКЛИКАННЯ
чергова 7 сесія

РІШЕННЯ № 7/265
від 17 березня 2016 року м. Боярка

Про створення комісії з пи-
тань розподілу дітей у комунальні 
дошкільні навчальні заклади та 
затвердження тимчасового по-
ложення про порядок реєстрації 
дітей у комунальні дошкільні на-
вчальні заклади

Керуючись Законом Укра-
їни «Про дошкільну освіту»,                    
пп. б) ч. 1 п. 4 ст. 32 Закону 
України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», враховуючи 
рішення 5 чергової сесії Бояр-
ської міської ради VII скликан-
ня № 5/154 від 16.02.2016 р. та 
з метою якісної підготовки до 
прийому дітей у комунальні 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

 від 17 березня 2016 року    № 11/6
м. Боярка

дошкільні навчальні заклади і 
задоволення потреб громадян 
в освітніх послугах для дітей до-
шкільного віку, соціальної під-
тримки сімей, що мають дітей 
дошкільного віку та користу-
ються пільгами, передбаченими 
чинним законодавством, –
ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Створити та затвердити 
склад комісії з питань розподілу 
дітей в дошкільні навчальні зак-
лади міста комунальної форми 
власності (додається).

2. Затвердити тимчасове По-
ложення про порядок реєстра-
ції дітей до комунальних до-
шкільних навчальних закладів 
(додається).

3. Контроль за виконан-
ням цього рішення покласти 
на заступника міського голови                
Т. П. Кочкову.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА             О. О. ЗАРУБІН

СКЛАД
комісії з питань розподілу дітей 

в комунальні дошкільні заклади
Кочкова Т. П. – заступник 

міського голови – голова комісії;
Харченко О. С. – начальник 

відділу з питань освіти, культури, 
молоді, спорту та соціального за-
хисту – заступник голови комісії;

Цимбалюк Ю. М. – голов-
ний спеціаліст відділу з питань 
освіти, культури, молоді, спор-
ту та соціального захисту – сек-
ретар комісії.

Члени комісії :
Косовська Г. В. – завідуюча 

дошкільним навчальним закла-
дом «Казка»;

Медведєва В. В. – головний 
спеціаліст з питань реєстрації 
актів цивільного стану;

Слєпова М. І. – спеціаліст 
відділу з питань освіти, культу-
ри, молоді, спорту та соціально-
го захисту;

Робарчук Т. В. – голова 
батьківського комітету ДНЗ 
«Спадкоємець»;

Коцар І. А. – вихователь 
ДНЗ «Лісова казка»;

Рашковська Ю. В. – пред-
ставник громадськості від ГО 
«Боярський простір»;

Лавріненко Л. С. – депутат 
Боярської міської ради.

 ЗАТВЕРДЖЕНО
 рішенням виконавчого комітету

 від 17.03.2016р. № 11/6

СК ORLAN тхеквондо ВТФ (на 
базі Боярскої ДЮСШ) розпочав 
сезон з нових перемог.

26-28 лютого спортсмени 
Київської області боролись за 

золоті медалі на XVII традицій-
ному турнірі пам’яті першого 
президента Федерації тхеквон-
до ВТФ України І. Л. Петренка 
у м. Дніпропетровську і здобули 
ІІ загальнокомандне місце (9 

НОВИЙ СЕЗОН – НОВІ МЕДАЛІ
золотих, 8 срібних, 3 бронзові 
нагороди).

18-20 березня наші маленькі 
спортсмени змагалися за медалі 
на ХІV відкритому чемпіонаті 
Вінницької області з тхеквондо 
ВТФ «Майстри тхеквондо По-
ділля» і за два дні змагань 10 
спортсменів отримали 17 меда-
лей, IV та I загальнокомандні 
місця в перший та другий день 
змагань (1-й день: 4 золоті, 3 
срібні, 2 бронзові нагороди; 
2-й день: 6 золотих, 1 срібна, 1 
бронзова медалі). Нагороди 
отримали всі наші спортсмени. 

Зичимо нових перемог і вкот-
ре дякуємо тренеру Процуну Ар-
тему Михайловичу за досягнен-
ня наших дітей!

ОФІЦІЙНО

Детальна інформація на сайті: www.boyarka-inform.com
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Про затвердження програми 
підтримки та розвитку  дошкіль-
них навчальних закладів Бояр-
ської міської ради на   2016  рік

Керуючись Законом Украї-
ни «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні», Законом України 
«Про дошкільну освіту»,  вра-
ховуючи пропозиції постійної 
комісії з питань духовності, со-
ціального захисту, освіти, куль-
тури, охорони здоров’я, мате-
ринства і дитинства, молодіжної 
політики, туризму та спорту, —

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ
чергова 7 сесія

РІШЕННЯ № 7/254
від 17 березня 2016 року м. Боярка

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму під-

тримки та розвитку дошкільних 
навчальних закладів Боярської 
міської ради на  2016  рік з до-
датками.  

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

3. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на 
постійну депутатську комісію з 
питань духовності, соціального 
захисту, освіти, культури, охо-
рони здоров’я, материнства і ди-
тинства, молодіжної політики, 
туризму, спорту та  заступника 
міського голови Т.П. Кочкову.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА             О. О. ЗАРУБІН

З програмою підтримки та розвитку дошкільних навчальних закладів Боярської 
міської ради на 2016 рік можна ознайомитись на сайті: www.boyarka-inform.com

Про безоплатну передачу 
у господарське відання та на 
баланс до комунального під-
приємства «Боярка-Водоканал» 
самопливного каналізаційного 
колектору від ЗОШ № 1 до КНС   
№ 5 у м. Боярка

Відповідно до Законів Укра-
їни «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», «Про переда-
чу об’єктів права державної та 
комунальної власності», По-
ложення про порядок передачі 
в комунальну власність дер-
жавного житлового фонду, що 
перебував у повному господар-
ському віданні або в оператив-
ному управлінні підприємств, 
установ та організацій, затвер-
дженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 06.11.1995 р. 
№ 891, з метою здійснення без-
перебійного та безаварійного 
водовідведення, забезпечення 
належного утримання, ефек-
тивної експлуатації об’єктів ко-
мунальної власності, – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VIІ СКЛИКАННЯ
чергова 7сесія

РІШЕННЯ № 7/264
від 17 березня 2016 року   м. Боярка

Про надання дозволу на роз-
роблення проекту землеустрою 
щодо встановлення (зміни) меж 
міста Боярка

Керуючись ст. 12, 173, 174, 
175 Земельного кодексу Укра-
їни, Законом України «Про 
землеустрій», Законом Украї-
ни «Про державну експертизу 
землевпорядної документації», 
Законом України «Про землеу-
стрій», Законом України «Про 
внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо 
розмежування земель держав-
ної та комунальної власності» 
та Законом України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», 
та з метою впорядкування угідь, 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ
чергова 7 сесія

РІШЕННЯ № 7/268
від 17 березня 2016 року м. Боярка

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Передати безоплатно у гос-

подарське відання та на баланс 
комунального підприємства 
«Боярка-Водоканал» самоплив-
ний каналізаційний колектор 
від ЗОШ № 1 до КНС № 5 у         
м. Боярка Києво-Святошин-
ського району Київської області 
для організації обслуговування 
та експлуатації, протяжністю                                                           
4 194 м, вартістю 8 858 100,93 (ві-
сім мільйонів вісімсот п’ятдесят 
вісім тисяч сто гривень 93 копі-
йок) згідно з додатком.

2. Доручити виконавчому 
комітету Боярської міської ради 
забезпечити передачу само-
пливного каналізаційного ко-
лектору від ЗОШ № 1 до КНС 
№ 5 у м. Боярка Києво-Свято-
шинського району Київської 
області у господарське відання 
та на баланс комунального під-
приємства «Боярка-Водоканал».

3. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на 
постійну депутатську комісію 
Боярської міської ради з питань 
житлово-комунального госпо-
дарства, енергозбереження та 
благоустрою міста та заступни-
ка міського голови за відповід-
ним напрямком.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА            О. О. ЗАРУБІН

розмежування земель держав-
ної та комунальної власності, 
забезпечення ведення Держав-
ного земельного кадастру, – 
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Надати виконавчому ко-
мітету дозвіл на розроблення 
проекту землеустрою щодо 
встановлення (зміни) меж міста 
Боярка.

2. Зобов’язати виконавчий 
комітет Боярської міської ради 
замовити виготовлення проек-
ту землеустрою щодо встанов-
лення (зміни) меж міста Боярка 
та надати його для розгляду до 
Боярської міської ради в по-
рядку, передбаченому чинним 
законодавством.

3. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на за-
ступника міського голови від-
повідно до розподілу функціо-
нальних обов’язків.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА             О. О. ЗАРУБІН

Про клопотання на присвоєн-
ня почесного звання «Народний 
артист України» Свириду Ю. О. 

Відповідно до  Закону Укра-
їни «Про місцеве самовря-
дування в Україні», п. 10, 12 
«Положення про почесні зван-
ня України», затверджені Ука-
зом Президента України від                
29 червня 2001 року № 476/2001, 
враховуючи подання голови ГО 
«Боярське об’єднання музикан-
тів «Адлібітум» С.М. Мороза;

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІI СКЛИКАННЯ
Чергова 7 сесія

РІШЕННЯ № 7/269
від 17 березня 2016 року м. Боярка

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Клопотати перед Київ-

ською обласною державною 
адміністрацією про присвоєння 
почесного звання «Народний 
артист України» Свириду Ві-
талію Олексійовичу, заслуже-
ному артисту України, співаку, 
композитору, громадському та 
мистецькому діячу. 

2. Контроль за виконанням 
цього рішення покласти на по-
стійну депутатську комісію з пи-
тань духовності, соціального за-
хисту, освіти, культури, охорони 
здоров’я, материнства і дитин-
ства, молодіжної політики, ту-
ризму та спорту, та на заступни-
ка міського голови Т.П. Кочкову.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА             О. О. ЗАРУБІН

МІСЬКЕ ЖИТТЯ

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

Добре, коли в родині є гарні 
традиції, які шануються та під-
тримуються. У ДНЗ «Даринка» їх 
багато, серед яких – святкуван-
ня Масляної. Тож і на цьогорічні 
весняні свята в садочку зібрали-
ся діти та педагогічний колектив, 
щоб разом відсвяткувати Масля-
ну, що походить від старовинної 
слов’янської традиції проводів 
зими. На Масляну, за повір’ям, є 
звичай виганяти зиму та зустрі-
чати весну спаленням Масляниці 
або її проводами.

Вихованці ДНЗ (ясла-садок) 
«Даринка» взяли активну участь 
у святкуванні Масляної. Млин-
ці – символ Сонця, а їх виготов-
лення і колективне поїдання на 
Масницю означає перемогу дня 

СВЯТКУВАННЯ МАСЛЯНОЇ

над ніччю, світла над пітьмою. А 
ще на свято наступальної весни – 
Масляної – спалили солом’яне 
опудало, символ зими.

Всі з нетерпінням очікуємо 
на пробудження Землі від зимо-

вого сну. Далі нас чекає співан-
ня веснянок, аби весна могла 
повністю вступити у свою силу. 

Оксана Редька, 
вихователь-методист

Без любові до Батьківщини, 
готовності примножувати її багат-
ства, оберігати честь і славу, а за 
необхідності — віддати життя за 
її свободу і незалежність, люди-
на не може бути громадянином. 
Тому необхідно вже сьогодні ви-
ховувати покоління небайдужих 
українців. Саме від педагогів до-
шкільної освіти залежить майбут-
нє нашої Батьківщини. 

23 березня у ДНЗ – ЦРД 
«Джерельце» відбулось засідан-
ня РМО вихователів дітей се-
реднього та старшого дошкіль-
ного віку (керівник Тетяна 
Вишневська) на тему: «Розви-
ток національно-патріотичних 
почуттів засобами музично-
театралізованої діяльності». У 
роботі засідання взяли участь: 
заступник міського голови з со-
ціальних питань Тетяна Кочко-

ва, методист районного відділу 
освіти Києво-Святошинської 
районної державної адміністра-
ції Галина Калабуліна та ін. 

ПАТРІОТИЗМ – ПОКАЗНИК МОРАЛЬНОСТІ
Слухачам була представ-

лена музично-театралізована 
розвага для старших дошкіль-
ників «Мій рідний край – моя 
Україна» за мотивами циклу 
авторських пізнавальних ка-
зок історично-патріотичного 
спрямування вихователя-мето-
диста Г. Баластрік. Вихователів 
ознайомили з досвідом роботи 
педагогічного колективу щодо 
розвитку національно-патріо-
тичних почуттів дошкільників 
засобами музично-театралі-
зованої діяльності. Учасники 
мали змогу відвідати виставку 
«Театр – власними руками» та 
взяти активну участь у роботі 
«Творчої майстерні».

Підготували захід вихова-
телі-методисти Г. Баластрік, Н. 
Нєдовєсова, вихователі Л. Су-
єтова, О. Міткевич, Л. Валько, 
музичні керівники В. Горобець, 
І. Гриценко, хореограф Г. Кай-
дашова.           
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1. Інформація про мету, склад 
та зміст містобудівної документації.

Проект детального плану 
території центральної частини 
міста з парком Перемоги між                                                                         
вул. Білогородська та вул. Хре-
щатик в м. Боярка виконаний 
проектним інститутом УД-
НДІПМ «ДІПРОМІСТО» ім. Ю. 
М. Білоконя.

Проектом детального плану 
території розглядається тери-
торія, розміщена у центральній 
частині міста між вул. Білого-
родською та вул. Хрещатик.

Під час розроблення деталь-
ного плану території було вра-
ховано законодавчі та норма-
тивні документи.

2. Основні техніко-економічні 
показники: 

• площа території в межах де-
тального плану – 11,5 га;

• площа території парку Пе-
ремоги – 5,4 га (озеленені тери-
торії – 4,51 га, доріжки та алеї, 

дитячі майданчики);
• площа території церкви – 

0,5 га;
• територія житлового бу-

динку – 1,49 га;
• територія адміністративної 

будівлі – 0,035 га;
• територія міської площі – 

0,52 га;
• територія багатофункціо-

нального центру – 0,21 га;
• автостоянки та паркінг – 

1,21 га;
• зелені насадження загаль-

ного користування (північна 
частина території ДПТ) – 0,3 га.

3. Відомості про замовника 
детального плану території.

Замовник детального пла-
ну території – виконавчий 
комітет Боярської міської 
ради згідно з рішенням се-
сії Боярської міської ради від 
12.09.2013 р. № 36/1547.

4. Інформація про місце і 
строки ознайомлення з проектом 

детального плану території.
Експозиція проекту ДПТ 

розміщена в приміщенні 
виконавчого комітету Бо-
ярської міської ради за адре-
сою: м. Боярка, вул. Біло-
городська, 13, каб. № 13 та 
на сайті: boyarka-inform.com. 
Ознайомитись із ДПТ мож-
на з вівторка до четверга з 
9:00 до16:00 (обідня перерва з 
13:00 до 14:00).

Строк громадського обго-
ворення проекту ДПТ – один 
місяць.

5. Відомості про строк подан-
ня і строк завершення розгляду 
пропозицій.

Процедура розгляду та вра-
хування пропозицій громад-
ськості до проекту ДПТ трива-
тиме до 25.04.2016 р. за адресою: 
08154, м. Боярка, вул. Білого-
родська, 13, каб.  № 13, середа 
з 9:00 до 16:00, контактний тел.: 
(04598) 41-815. Відповідальний 

за організацію розгляду про-
позицій до ДПТ – відділ місто-
будування, архітектури та зем-
левпорядкування виконавчого 
комітету Боярської міської ради.

Подання та прийом пропо-
зицій здійснюється впродовж 
місяця з дня оприлюднення по-
відомлення.

6. Інформація стосовно за-
планованих заходів (презента-
ція, прилюдне експонування, 
телевізійні програми, публічні 
конференції тощо).

Презентація та засідання по 
проекту ДПТ відбудеться після 
проведення процедури розгля-
ду та врахування пропозицій. 
Про час та дату виконавчий 
комітет Боярської міської ради 
повідомить додатково.

Процедура проведення гро-
мадських слухань щодо враху-
вання громадських інтересів 
у містобудівній документації 
проводиться відповідно до нор-

мативно-правових актів Украї-
ни, а саме:

• пп. 10 п. а) ст. 31 Закону 
України «Про місцеве самовря-
дування в Україні»;

• ст. 21 Закону України «Про 
регулювання містобудівної ді-
яльності»;

• Постанови Кабінету Міні-
стрів України від 25.05.2011 р. 
№ 555 «Про затвердження По-
рядку проведення громадських 
слухань щодо врахування гро-
мадських інтересів під час роз-
роблення проектів містобудів-
ної документації на місцевому 
рівні»;

• Наказу Міністерства ре-
гіонального розвитку, будів-
ництва та житлово-комуналь-
ного господарства України від 
16.11.2011 р. № 290 «Про затвер-
дження Порядку розроблення 
містобудівної документації». 

Виконавчий комітет
Боярської міської ради

ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок процедури розгляду та врахування пропозицій у проекті детального плану території центральної частини міста з парком Перемоги між вул. Білогородською та вул. Хрещатик у м. Боярка

ПРОЕКТИ
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок процедури роз-

гляду та врахування пропозицій у 
проекті детального плану території 
району забудови, обмеженої вул. 
Молодіжна, вул. Гоголя, вул. Деж-
ньова та вул. Бульварна в м. Боярка

1. Інформація про мету, склад та 
зміст містобудівної документації.

Проект детального плану те-
риторії району забудови, обмеже-
ної вул. Молодіжна, вул. Гоголя,              
вул. Дежньова та вул. Бульварна в 
м. Боярка, виконаний проектним 
інститутом УДНДІПМ «ДІПРО-
МІСТО» ім. Ю. М. Білоконя.

Проектом детального плану терито-
рії розглядається територія, розміщена у 
центральній частині міста і є частиною 
кварталу в межах вулиць Молодіжна, Го-
голя, Білогородська та Лінійна.

Під час розроблення детального 
плану території було враховано за-
конодавчі та нормативні документи.

2. Основні техніко-економічні     
показники: 

• площа території в межах де-
тального плану – 7,1 га;

• територія житлових будинків – 
0,47 га;

• майданчики для відпочинку – 
0,094 га;

• майданчики для занять спор-
том – 0,114 га;

• дитячі ігрові майданчики – 
0,134 га;

• майданчики для господар-
ських потреб – 0,08 га;

• проїзди та автостоянки – 1,562 га;
• зелені насадження загального 

користування – 0,19 га.
3. Відомості про замовника де-

тального плану території.
Замовник детального плану те-

риторії – виконавчий комітет Бояр-
ської міської ради, згідно з рішен-
ням сесії Боярської міської ради від 
12.09.2013 р. № 36/1546.

4. Інформація про місце і строки 
ознайомлення з проектом детального 
плану території.

Експозиція проекту ДПТ роз-
міщена в приміщенні виконавчого 
комітету Боярської міської ради за 
адресою: м. Боярка, вул. Білого-
родська, 13, каб. № 13 та на сайті: 
boyarka-inform.com. Ознайомитись 

із ДПТ можна з вівторка до четвер-
га з 9:00 до 16:00 (обідня перерва з 
13:00 до 14:00).

Строк громадського обговорен-
ня проекту ДПТ – один місяць.

5. Відомості про строк подання і 
строк завершення розгляду пропозицій.

Процедура розгляду та враху-
вання пропозицій громадськос-
ті до проекту ДПТ триватиме до 
25.04.2016 р., за адресою: 08154, м. 
Боярка, вул. Білогородська, 13, каб. 
№ 13, середа з 9:00 до 16:00, кон-
тактний тел.: (04598) 41-815. Відпо-
відальний за організацію розгляду 
пропозицій до ДПТ – відділ місто-
будування, архітектури та землевпо-
рядкування виконавчого комітету 
Боярської міської ради.

Подання та прийом пропози-
цій здійснюється впродовж місяця 
з дня оприлюднення повідомлення.

6. Інформація стосовно заплано-
ваних заходів (презентація, прилюд-
не експонування, телевізійні програ-
ми, публічні конференції тощо).

Презентація та засідання щодо 
проекту ДПТ відбудеться після 
проведення процедури розгляду та 
врахування пропозицій. Про час та 
дату виконавчий комітет Боярської 
міської ради повідомить додатково.

Процедура проведення громад-
ських слухань щодо врахування 
громадських інтересів у містобудів-
ній документації проводиться від-
повідно до нормативно-правових 
актів України, а саме:

• пп. 10 п. а) ст. 31 Закону Укра-
їни «Про місцеве самоврядування в 
Україні»;

• ст. 21 Закону України «Про ре-
гулювання містобудівної діяльності»;

• Постанови Кабінету Міністрів 
України від 25.05.2011 р. № 555 «Про 
затвердження Порядку проведення 
громадських слухань щодо врахуван-
ня громадських інтересівпід час роз-
роблення проектів містобудівноїдо-
кументації на місцевому рівні»;

• Наказу Міністерства регіо-
нального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господар-
ства України від 16.11.2011 р. № 290 
«Про затвердження Порядку розро-
блення містобудівної документації». 

Виконавчий комітет
Боярської міської ради

17 березня 2016 року у Київ-
ському Палаці дітей та юнацтва 
відбувалась VII Міжнародна ви-
ставка «Сучасні заклади освіти  
2016», організована Міністер-
ством освіти і науки України, 
Національною академією педа-
гогічних наук України та компані-
єю «Виставковий світ».

У церемонії урочистого від-
криття взяли участь народний 
депутат України та член освіт-
нього комітету Верховної ради 
України Олександр Співаков-
ський, президент Національ-
ної академії педагогічних наук 
України Василь Кремень, ди-
ректор Інституту модернізації 
змісту освіти Наталія Вяткіна.

За результатами конкурсу, 
переможцем з тематичних но-
мінацій визнано колектив Бо-

ярської ЗОШ № 3. На конкурс 
були представлені роботи вчи-
телів:

Бондарчук Н. М. Контр-
ольні роботи для 10-11 класів з 
алгебри (профільне навчання): 
практикум /Н. М. Бондарчук. – 
Боярка, 2016. – 45 с.

Карась Н. І. Самостійні та 
контрольні роботи з навколиш-
нього світу для учнів 3 класу (з 
курсу «Я і Україна. Навколишній 
світ» за педагогічною технологі-
єю «Росток»). Варіант 1: навчаль-
но-методичний посібник. – Бо-
ярка, 2015. – 81 с.

Карась Н. І. Самостійні та 
контрольні роботи з навколиш-
нього світу для 3 класу (з курсу «Я і 
Україна. Навколишній світ» за пе-
дагогічною технологією «Росток»). 
Варіант 2: навчально-методичний 
посібник. – Боярка, 2015. – 81 с.

ЗОШ № 3 – СУЧАСНЕ ОБЛИЧЧЯ ОСВІТИ
Ткаченко І. П. Галерея кім-

натних рослин (інформаційно-
творчий звіт): збірник. – Бояр-
ка, 2015. – 54 с.

Ткаченко І. П. Птах року – 
2015 (інформаційно-творчий 
звіт про проведення природо-
охоронно-пропагандиської 
акції)/І. П. Ткаченко, В. В. 
Прахніцька, Л. І. Тарасюк, Н. 
О. Шалабай. – Боярка, 2015. – 
29 с.

Кучеренко В. В. Країна 
здійснення мрій: програми ви-
ховної роботи в школі /В. В. 
Кучеренко, Н. О. Слободяник, 
Т. О. Снігур, І. В. Караульна. – 
Боярка, 2015. – 75 с.

Кучеренко В. В. Впрова-
дження тьюторських техноло-
гій у систему виховної роботи 
загальноосвітнього навчально-
го закладу: програма та систе-
ма виховної роботи в школі на 
основі тьюторства /В. В. Куче-
ренко. – Боярка, 2016. – 47 с.

Слободяник Н. О. Самостій-
ні роботи з навколишнього сві-
ту для учнів 2 класу. – Боярка, 
2015. – 25 с.

Тарасюк Л. І. Основи еко-
логічно безпечного харчування. 
Екотрофологія: програма фа-
культативного курсу для учнів 
9-(10-х) класів загальноосвітніх 
шкіл/Л. І. Тарасюк. – Боярка, 
2015. – 42 с.

Посікера І. П. Показникова 
та логарифмічна функції: збір-
ник. – Боярка 2015. – 34 с.
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ОГОЛОШЕННЯ 
ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ВИЗНАЧЕННЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ПЕРЕВІЗНИКА НА АВТОБУСНОМУ МАРШРУТІ № 5 ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ М. БОЯРКИ 

Умови проведення конкурсу 
на визначення автомобільно-
го перевізника на автобусних 
маршрутах загального користу-
вання у м. Боярка

1. Ці умови розроблені від-
повідно до Закону України 
«Про автомобільний тран-
спорт», Постанови Кабінету 
Міністрів України «Про затвер-
дження Порядку проведення 
конкурсу з перевезення паса-
жирів на автобусному маршруті 
загального користування» від 
03.12.2008 року № 1081, а також 
інших нормативно-правових 
актів, що регламентують пере-
везення пасажирів і багажу ав-
тотранспортом.

2. Метою проведення кон-
курсу є розвиток конкурен-
ції, обмеження монополіз-
му на ринку пасажирських 
транспортних послуг та вибір 
на конкурсних засадах пере-
візників, які спроможні за-
безпечувати належну якість 
обслуговування міських марш-
рутів, створення безпечних та 
комфортних умов перевезення 
пасажирів та праці водіїв, вико-
нання необхідних обсягів пере-
везень пасажирів на автобусних 
маршрутах загального користу-
вання у м. Боярка.

3. Об’єктом конкурсу є 
окремий міський автобусний 
маршрут загального користу-
вання з визначеним режимом 
руху – «маршрутне таксі».

4. У конкурсі на визначення 
пасажирського перевізника на 
автобусному маршруті загаль-
ного користування можуть бра-
ти участь претенденти, які ма-
ють ліцензію на право надання 
послуг з перевезення пасажирів 
автомобільним транспортом, 
на законних підставах викорис-
товують у достатній кількості 
транспорті засоби відповідного 
класу та відповідають вимогам 
статті 34 Закону України «Про 
автомобільний транспорт».

Транспортні засоби, які пре-
тендент пропонує залучити до 
перевезень у м. Боярка, пови-
нні відповідати вимогам безпе-
ки, охорони праці, державним 
стандартам, мати відповідний 
сертифікат, бути зареєстрова-
ними відповідно до чинного 
законодавства, перебувати в 
належному технічному і сані-
тарному стані.

5. Конкурсний комітет прий-
має рішення про недопущення 

до участі в конкурсі автомобіль-
ного перевізника, який:

1) подав до участі в конкурсі 
неналежним чином оформле-
ні документи або в неповному 
обсязі, а також такі, що містять 
недостовірну інформацію;

2) визнаний банкрутом або 
щодо якого порушено про-
вадження у справі про бан-
крутство (за винятком того, 
стосовно якого проводиться 
процедура санації), або який 
перебуває у стадії ліквідації;

3) не відповідає вимогам 
статті 34 Закону України «Про 
автомобільний транспорт»;

4) не має достатньої кіль-
кості транспортних засобів для 
виконання перевезень, затвер-
дженої обов’язковими умовами 
конкурсу, та перевезень, які по-
винні виконуватися відповідно 
до чинних договорів (дозволів). 
Достатня кількість транспорт-
них засобів визначається як 
кількість автобусів, необхідних 
для виконання перевезень, та 
кількість резервних транспорт-
них засобів, яка становить 10 
відсотків для міського, примісь-
кого сполучення та 20 відсотків 
для міжміського сполучення;

5) має несплачені штрафні 
санкції, накладені Укртрансбез-
пекою (Укртрансінспекцією), 
або водії якого мають несплаче-
ні штрафи, накладені відповідно 
до статті 130 Кодексу України 
про адміністративні правопору-
шення, неоскаржені у судовому 
порядку (що були накладені не 
пізніше ніж за 20 днів до дати 
проведення конкурсу);

6) подав конкурсну про-
позицію, що не відповідає 
обов’язковим та додатковим 
умовам конкурсу, крім випадків, 
передбачених частиною третьою 
статті 44 Закону України «Про 
автомобільний транспорт».

6. Під час проведення кон-
курсу, конкурсний комітет роз-
глядає пропозиції перевізни-
ків-претендентів виключно за 
такими показниками:

• наявність достатньої кіль-
кості автобусів, які відпо-
відають умовам конкурсу за 
класом та пасажиромісткістю 
(категорія, пасажиромісткість, 
наявність багажних відділень, 
додаткового обладнання);

• наявність, характеристика 
та кількість резерву автобусів 
для заміни рухомого складу в 
разі виходу техніки з ладу;

• наявність транспортних за-
собів, пристосованих для пере-
везення осіб з обмеженими фі-
зичними можливостями;

• строк експлуатації авто-
бусів (рік виготовлення, строк 
фактичної експлуатації);

• наявність сертифіката від-
повідності послуг з перевезення 
пасажирів автобусами ліцензій-
ним умовам;

• наявність та характеристи-
ка виробничої бази;

• умови підтримання належ-
ного технічного та санітарного 
стану рухомого складу;

• умови контролю технічного 
стану транспортних засобів пе-
ред виїздом;

• умови виконання регла-
ментних робіт з технічного об-
слуговування та ремонту тран-
спортних засобів;

• досвід роботи перевізника-
претендента;

• наявність та тяжкість пору-
шень безпеки дорожнього руху, 
транспортного законодавства, 
ліцензійних умов;

• якість роботи автомобіль-
ного перевізника на даному 
маршруті (у разі обслуговуван-
ня на умовах договору (дозволу), 
укладеного (наданого) на під-
ставі попереднього конкурсу);

• інвестиційний розвиток 
суб’єкта господарювання та соці-
альний ефект від його діяльності;

• умови контролю за станом 
здоров’я водіїв.

Подання документів для участі у 
конкурсі

Для участі у конкурсі авто-
мобільний перевізник подає на 
кожний об’єкт конкурсу окре-
мо заяву за формою, визначе-
ною згідно з додатком 1, і такі 
документи:

1) нотаріально завірену ко-
пію ліцензії на право надання 
послуг з перевезень пасажи-
рів (може подаватися в одному 
примірнику, якщо перевізник-
претендент бере участь у кіль-
кох конкурсах, які проводяться 
на одному засіданні);

2) перелік транспортних 
засобів, які пропонуються до 
використання на автобусному 
маршруті, із зазначенням мар-
ки, моделі, пасажиромісткості 
(з відміткою «з місцем водія/без 
місця водія»), VIN-коду тран-
спортного засобу, державного 
номерного знака, року випуску 
транспортного засобу;

3) копії ліцензійних карток 

на кожний автобус, який про-
понується до використання на 
автобусному маршруті;

4) документ, що підтверджує 
внесення плати за участь у кон-
курсі, із зазначенням дати прове-
дення конкурсу (якщо така плата 
вимагається умовами конкурсу);

5) копії свідоцтв про реєстра-
цію транспортних засобів або 
тимчасових реєстраційних тало-
нів автобусів, що пропонуються 
до використання на маршруті;

6) копію документа, що під-
тверджує проведення процеду-
ри санації (за умови проведення 
санації);

7) перелік транспортних за-
собів, пристосованих для пе-
ревезення осіб з обмеженими 
фізичними можливостями, які 
пропонуються для роботи на 
автобусному маршруті, або 
письмова інформація про їх від-
сутність;

8) анкету відповідно до до-
датку № 4 до Умов;

9) копія штатного розпису, 
податкового розрахунку сум 
доходу, нарахованого (спла-
ченого) на користь платників 
податку, і сум утриманого з 
них податку (форма № 1ДФ) за 
останні повні два квартали.

Комплектність поданих до-
кументів перевіряє організатор 
у міру їх надходження.

Документи для участі в 
конкурсі пронумеровуються, 
прошиваються, підписуються 
уповноваженою особою переві-
зника-претендента та скріплю-
ються печаткою з позначенням 
кількості сторінок цифрами і 
словами.

Документи для участі в кон-
курсі подаються перевізником-
претендентом у двох закритих 
конвертах (пакетах).

Конверт (пакет) з позначкою 
«№ 1», який містить документи 
для участі в конкурсі, відкрива-
ється наступного дня після за-
кінчення строку їх прийняття.

Конверт (пакет) з познач-
кою «№ 2», який містить до-
кументи з інформацією про те, 
на який об’єкт конкурсу подає 
документи перевізник-претен-

дент, відкривається під час за-
сідання конкурсного комітету.

Порядок отримання необхідної 
інформації про об’єкти та умови конкурсу

Інформацію про об’єкти та 
умови конкурсу можна отри-
мати у відділі з питань житло-
во-комунального господарства, 
транспорту та надзвичайних 
ситуацій Боярської міської ради 
(каб. № 9, вул. Білогородська, 
13, м. Боярка, Києво-Свято-
шинський р-н, Київська обл.), 
на веб-сайті Боярської міської 
ради: www.boyarka-inform.com

Кінцевий строк прийняття 
документів для участі в конкур-
сі – 15 квітня 2016 року до 17:00.

Прийом документів здійсню-
ється в Боярській міській раді за 
адресою: каб. № 9, вул. Білогород-
ська, 13, м. Боярка, Києво-Свято-
шинський р-н, Київська обл.

Режим роботи: понеділок – 
п’ятниця з 9:00. до 17:00 год. У 
вихідні та святкові дні прийом 
документів не проводиться.

Бланки документів для участі 
в конкурсі можна отримати з 26 
березня до 15 квітня 2016 року в 
Боярській міській раді за адре-
сою: каб. № 9, вул. Білогород-
ська, 13, м. Боярка, Києво-Свя-
тошинський р-н, Київська обл.

Початок засідання конкурс-
ного комітету (розкриття кон-
вертів (пакетів №1) з поданими 
документами) – 25 квітня 2016 
року о 14 год. 30 хв. у приміщенні 
Боярської міської ради за адре-
сою: каб. № 3, вул. Білогород-
ська, 13, м. Боярка, Києво-Свя-
тошинський р-н, Київська обл. 

Дата проведення конкур-
су – 25 квітня 2016 року о 15 год. 
00 хв. у приміщенні Боярської 
міської ради за адресою: каб. № 
3, вул. Білогородська, 13, м. Бо-
ярка, Києво-Святошинський 
р-н, Київська обл. 

Плата за участь у конкурсі 
на об’єкт конкурсу – маршрут 
№ 5 «с/г технікум – с/г техні-
кум» – не вноситься.

Довідки з питань проведен-
ня конкурсу можна отримати 
за телефонами: (04598) 40-650 
або за електронною адресою: 
boyarka-rada@ukr.net 

Номер маршруту Найменування 
кінцевих зупинок

Кількість 
автобусів

Режим руху Інтервал руху
(хв.)

Періодичність 
перевезень

5 «с/г технікум –
с/г технікум»

12 Маршрутне таксі 10 Щоденно

19 березня в Будинку куль-
тури відбулося обговорення ці-
льового призначення кінотеатру     
ім. М. Островського. 

Міський голова Олександр 
Зарубін зауважив: «Цю спо-
руду передано до комунальної 
власності і вона не викорис-
товується. Після проведеного 
обстеження можна стверджу-
вати, що її спорудою назвати 
вже не можна, тому її потріб-
но демонтувати. 

Будівля, майже 600 м2, роз-
ташована на земельній ділянці 
приблизно 0,24 га. Наше зав-

дання – збудувати об’єкт со-
ціального значення. Для цього 
спільно маємо вирішити, що ми 
хочемо бачити на цьому місці. 

Цього року у бюджеті закла-
дено гроші для створення про-
екту. А вже наступного – шу-
кати інвестиції під проект на 
різних рівнях влади. А за умови 
створення об’єднання терито-
ріальних громад, є шанс втілити 
проект власними силами». 

Відразу зазначимо, що аб-
солютно всі промовці зійшли-
ся на тому, що на місті кінотеа-
тру потрібно збудувати сучасну 
споруду соціального спряму-

вання, зорієнтовану саме на 
дітей. Що ж до більш деталь-
ного конкретного втілення, то 
думки розділилися. 

Серед найбільш цікавих 
були висловлені такі: «Сучасна 
велика дитяча музична школа, 
яка задовольнить потреби всіх 
охочих навчатися музиці. При 
ній – величезна сцена для ви-
ступу всіх творчих колективів 
Боярки та маленька зала для 
невеликих концертів»; «Спор-
тивна зала»; «Кіноконцертна 
зала»; «Соціальний комп-
лекс, який буде поєднувати і 
кінотеатр, і музичну школу, і 

спортивну залу»; «Комплек-
сний об’єкт з міні-кіностудією 
для дітей»; «Центр сучасного 
мистецтва на зразок європей-
ських, де можна буде прово-
дити масштабні арт-заходи»; 
«Центр розвитку дитини, кра-
їна чи республіка дітей»; «Ху-
дожня галерея та кінотеатр»; 
«Дитячий центр»; «Дітям – 
пріоритет. Але обов’язково 
врахувати бізнесову, комер-
ційну складову як запоруку 
самоокупності об’єкта. Через 
дорогу – паркінг».

Аргументованим був виступ 
президента асоціації дитячого 

волейболу Григорія Поддєнєж-
ного: «За статистикою ООН, 
Україна посідає перше місце в 
світі по дитячій злочинності, на 
третє – за вживанням дітьми 
наркотиків та перше місце – за 
кількістю дитячих притулків. 
Тому я – за комплексний об’єкт, 
до якого входитимуть і музична 
школа, і спортивна зала, і кафе».

Ось такі пропозиції. А які 
думки з приводу майбутньої 
долі кінотеатру ім. М. Остров-
ського маєте ви, наші шановні 
читачі? Бажаєте поділитися? Не 
баріться – обговорення триває.

Радіслав Кокодзей 

ДОЛЮ КІНОТЕАТРУ ВИРІШИТЬ ГРОМАДА

Організатор перевезень — виконавчий комітет Боярської міської ради – оголошує конкурс на право пе-
ревезення пасажирів на новоствореному регулярному міському маршруті. Об’єкт конкурсу — автобусний 
маршрут загального користування № 5 (с/г технікум, м. Боярка – с/г технікум, м. Боярка) в м. Боярка: 

15 березня 2016 року зупинилося серце солістки Боярсько-
го хору ветеранів війни та праці «Надія» Ліщинської Людмили 
Сергіївни, яка народилася 16 серпня 1935 року. Все своє свідо-
ме життя Людмила Сергіївна співала, даруючи цьому світові 
пісню та зачаровуючи слухачів.

Члени хору «Надія» та клубу ветеранів війни та праці ви-
словлюють глибоке співчуття дітям та онукам. Осиротіли не 
тільки рідні та близькі, а й численні слухачі та шанувальники.

Спочивай з миром, люба матуся, щира бабуся, наш співучий 
соловейко і дорога подруго. Вічна пам’ять та спокій твоїй душі.

З глибоким сумом, 
учасники хору «Надія» та клубу ветеранів війни і праці

ВТРАТА
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Відповідно до п. 1 рішен-
ня 7 чергової сесії Боярської 
міської ради VІІ скликання № 
7/251 від 17 березня 2016 року 
«Про внесення змін до рішен-
ня чергової 3 сесії Боярської 
міської ради VII скликання від 
22.12.2015 року № 3/18 «Про 
затвердження міського бю-
джету на 2016 рік», оголошено 
конкурс на створення і впрова-
дження: 

• офіційного веб-порталу, 
додаткових модулів і сервісів 
Боярської міської ради;

• системи автоматизованого 
голосування депутатів Бояр-
ської міської ради;

• системи електронного до-
кументообігу (СЕД) Боярської 
міської ради.

У конкурсі можуть взяти 
участь зареєстровані відповід-
но до чинного законодавства 
України компанії, які мають 
відповідний досвід та займають-
ся діяльністю у сфері програму-
вання Open Source платформ та 
послугами з дизайну, верстання 
та розробки веб-сайтів.

Технічні вимоги (скорочені) 
до послуг зі створення, розробки 
і впровадження:

Офіційний веб-портал, до-
даткові модулі і сервіси Бояр-
ської міської ради мають бути 
створені на основі Open Source 
платформи, відповідати чинно-
му законодавству у цій галузі та 
мати наступну основну функці-
ональність:

• Веб-портал із сучасним 
дизайном, розширеним функ-
ціоналом (включаючи анон-
си подій та довідник міста) та 
зручною навігацією, системою 
керування контентом;

• Модуль електронних звер-
нень громадян (контакт-центр);

• Модуль електронних петицій;
• Модуль доступу до публіч-

ної інформації;
• Модуль інтерактивної кар-

ти звернень громадян. Модуль 
обговорення проектів та ініціа-
тив, проектів нормативно-пра-
вових актів і проектів рішень;

• Модуль інформування гро-
мадян через електронну пошту 
(e-mail) та коротких текстових 
повідомлень (SMS);

• Модуль відкритого бюд-
жету (з елементами бюджету 
участі) та інтеграція з фінансо-
вими та обліковими системами 
міської ради та комунальних 
підприємств за допомогою від-
критого API;

• API для доступу до відкри-
тих даних, що публікуються на 
веб-порталі;

• Інтеграція з системою ав-
томатизованого голосування 
депутатів Боярської міської 
ради та системою електронно-
го документообігу (СЕД) Бо-
ярської міської ради (в межах 
необхідності);

• Інтеграція з сервісами на-
дання адміністративних послуг;

• Мобільні додатки (для 
платформ Android та iOS) та 
зручне користування веб-
порталом за допомогою смарт-
фонів (адаптація до мобільних 
пристроїв);

• Система захисту інформа-
ції, що відповідає вимогам за-
конодавства;

• Система ідентифікації ко-
ристувачів за допомогою по-
ширених схем та засобів (e-mail, 
BankID, ЕЦП тощо) та власні 
кабінети користувачів.

Система автоматизації го-
лосування депутатів Боярської 
міської ради має бути створена 
на основі Open Source платфор-
ми, відповідати чинному зако-
нодавству у цій галузі та мати 
наступну функціональність:

Робоче місце депутата місь-
кої ради:

• Ідентифікація депутата; 
• Реєстрація депутата на за-

сіданні;
• Перегляд порядку денного;
• Перегляд окремих питань 

порядку денного та долучених 
документів;

• Здійснення голосування 
(за/проти/утримався);

• Перегляд результатів голо-
сування (загальних, пофракцій-
но, персонально);

• Перегляд історії попередніх 
засідань;

Робоче місце секретаря місь-
кої ради:

• Попереднє формування 
порядку денного;

• Редагування питань поряд-
ку денного в ході розгляду;

• Ведення переліку депутатів;
• Перегляд зареєстрованих 

на засідання депутатів;
• Додавання матеріалів до 

питань порядку денного;
• Формування та друк ста-

тистики голосування;
• Доступ до мультимедійних 

даних та стенограм засідання; 
• Створення перехресних по-

силань між матеріалами поряд-
ку денного;

• Початок засідання;
• Надання слова депутату;
• Постановка питання на го-

лосування;
• Завершення засідання.

Інтеграція з офіційним веб-
порталом Боярської міської 
ради, його додатковими моду-
лями і сервісами та системою 
електронного документообігу 
(СЕД) Боярської міської ради (в 
межах необхідності), зокрема:

• Автоматична публікація 
проектів рішень, порядків 
денних, результатів голосу-
вань згідно з вимогами зако-
нодавства;

• API для доступу до відкри-
тих даних.

Система електронного до-
кументообігу (СЕД) Боярської 

міської ради має бути створена 
на основі Open Source платфор-
ми, відповідати чинному зако-
нодавству у цій галузі та мати 
наступну функціональність:

• Автоматична реєстрація 
вхідних, вихідних і внутрішніх 
документів та створення реє-
страційно-контрольної карт-
ки у СЕД;

• Можливість відправки на 
візування, формування і публі-
кація резолюції та погодження 
документів;

• Взяття документа на кон-
троль та контроль за виконан-
ням доручень;

• Підвищення рівня обробки 
звернень громадян шляхом ав-
томатизації реєстрації отрима-
них звернень, призначення ви-
конавців і визначення строків 
виконання резолюцій;

• Зменшення частки папе-
рового документообігу завдя-
ки застосуванню технологій 
штрих-кодування, потокове 
сканування та поступова інте-
грація в СЕД;

• Ведення номенклатури 
справ окремих підрозділів та 
зведеної номенклатури;

• Інтеграція з офіційним 
веб-порталом Боярської місь-
кої ради, його додатковими 
модулями і сервісами та систе-
мою автоматизованого голо-
сування депутатів Боярської 
міської ради (в межах необхід-
ності);

• API для доступу до відкритих 
даних, що обробляються в СЕД;

• Система захисту інформа-
ції, що відповідає вимогам за-
конодавства;

• Система ідентифікації ко-
ристувачів за допомогою по-
ширених схем та засобів (e-mail, 
BankID, ЕЦП тощо) та власні 
кабінети користувачів.

Вимоги до виконавця:
• Досвід роботи ключових 

спеціалістів у сфері дизайну, 
верстання та розробки веб-
порталів не менше 5 років;

• Досвід роботи ключових спе-
ціалістів у сфері програмування 
запропонованої Open Source 
платформи не менше 5 років;

• Зазначені спеціалісти по-
винні бути штатними співро-
бітниками компанії Виконавця;

• Реалізація Виконавцем за 
останні два роки не менше ніж 
3 аналогічних за складністю 
або більш складних проектів, 
які знаходяться в продуктивній 
експлуатації. Мінімум два про-
екти мають бути реалізовані 
саме на тій технології, яка про-
понується Замовнику;

• Готовність завершити всі 
необхідні послуги і ввести сер-
віси в експлуатацію не пізніше 
ніж за 60 днів з дня та за умови 
затвердження Замовником тех-
нічного завдання відповідно до 
погодженого плану.

Пропозиція від зацікавле-
них учасників повинна містити         
наступну інформацію:

1. Короткий опис досвіду 
Учасника у сфері дизайну і роз-
робки веб-порталів;

2. Коротке резюме ключо-
вих спеціалістів (які є у штат-
ному розписі учасника), за-
пропонованих до проекту із 
зазначенням виконаних ними 
проектів і планового часу, який 
вони виділятимуть на проект;

3. Інформація мінімум про 
3 аналогічні проекти, виконані 
учасником за останні три роки, 
які знаходяться в продуктивній 
експлуатації, включаючи на-
ступне:

a) Короткий опис техноло-
гій, які використовувались у 
ході реалізації проекту;

b) Короткий опис робіт, які 
виконувались Учасником в ході 
реалізації проекту;

c) Діюче посилання на веб-
портал;

d) Контактна інформація 
представника замовника веб-
порталу, який може надати ін-
формацію про перебіг проекту і 
свій досвід взаємодії з Учасником.

4. Короткий опис технології, 
яка запропонована Учасником 
для реалізації веб-порталу. У 
випадку наявної публічної ін-
формації про технологію, до-
статньо привести посилання на 
відповідний веб-портал;

5. Розрахунок вартості робіт 
(відповідно до кожного з трьох 
розділів окремо), в якому окре-
мо мають бути виділені роботи з 
дизайну і розробки веб-порталу, 
а окремо – вартість послуг з 
адміністрування веб-порталу 
впродовж 6 місяців;

6. Принцип розрахунку вар-
тості робіт щодо внесення змін у 
функціональність веб-порталу, 
які не були передбачені затвер-
дженим технічним завданням.

7. Запропонована дата введен-
ня веб-порталу в експлуатацію.

Загальний підхід до виконан-
ня послуг:

1. Стартова сесія. Проект має 
розпочатись з сесії плануван-
ня, у якій будуть брати участь 
ключові спеціалісти Виконавця, 
представники Замовника і май-
бутні користувачі (контент-ме-
неджери) відповідного сервісу, 
які залучені до роботи над ним 
і уповноважені для прийняття 
рішень, а також консультанти 
зі зручності і простоти викорис-
тання (usability), які працюють 
в складі команди Замовника. В 
ході цієї сесії має бути детально 
обговорена майбутня структура 
сервісу, ключові елементи його 
наповнення та інша інформа-
ція, необхідна Виконавцю для 
початку робіт. Також у ході цієї 
сесії має бути деталізований і 
остаточно погоджений план ви-
конання робіт.

2. Розробка, затвердження 
дизайну і технічного завдан-
ня. За результатами стартової 
сесії Виконавець має розро-
бити проект дизайну сервісу 
(або, за погодженням із Ви-
конавцем, кілька варіантів 
дизайну), проект технічного 
завдання і надати Замовнику 
на погодження. Очікується, 
що Виконавець буде надавати 
результати роботи за станом 
розробки, а не весь дизайн і 
технічне завдання в цілому. 
Якщо запропоновані Вико-
навцем результати не будуть 
суперечити домовленостям, 
досягнутим у ході Стартової 
сесії, Замовник планує затвер-
джувати дизайн або надавати 
свої зауваження/побажання 
впродовж 5 робочих днів з мо-
менту отримання.

3. Верстання сторінок, на-
лаштування і адаптація системи 
управління контентом. Після 
затвердження дизайну, Вико-
навець повинен забезпечити 
його реалізацію відповідно до 
затвердженого плану, провести 
внутрішнє тестування, переко-
натись у повній працездатності 
сервісу і провести навчання для 
користувачів. 

4. Тестування користува-
чами. Впродовж двох тижнів з 
моменту завершення навчання, 
користувачі сервісу виконають 
його тестування і нададуть Ви-
конавцю перелік зауважень. У 
ході тестування Замовник може 
виконати тест на проникнення 
(penetration testing) для пере-
вірки реалізації інформаційної 
безпеки порталу.

5. Рішення про введення 
сервісу в експлуатацію. Залеж-
но від результатів тестування, 
кількості і критичності заува-
жень, Замовник буде прийма-
ти рішення про введення сер-
вісу в експлуатацію. У випадку 
наявності критичних помилок, 
Замовник може прийняти рі-
шення про необхідність Ви-
конавцю повернутись на крок 
3, усунути помилки і повторно 
надати сервіс для тестування 
користувачам.

6. Підтримка і адміністру-
вання. Після введення сервісу 
в експлуатацію, Виконавець 
впродовж 6 місяців повинен за-
безпечувати усунення знайдених 
помилок і технічне адміністру-
вання сервісу, у тому числі з точ-
ки зору інформаційної безпеки.

Зацікавлені учасники мо-
жуть отримати більш детальні 
технічні вимоги, звернувшись 
з листом про виявлення заці-
кавленості за адресою: 08150, 
Київська область, м. Боярка,            
вул. Білогородська, 13, каб. № 4. 

Пропозиції приймаються 
впродовж 30 календарних днів 
з дати публікації цього оголо-
шення.

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС

Громадське обговорення 
проводиться виконавчим комі-
тетом Боярської міської ради у 
зв’язку із зверненнями грома-
дян, які проживають на вули-
ці Героїв Небесної Сотні та з 
метою залучення представни-
ків громадськості до розгляду 
пропозицій щодо переймену-
вання Героїв Небесної Сотні 
(колишня назва вулиці Миколи 
Островського) та врахування 
громадської думки під час при-
йняття відповідного рішення. 
Участь у громадському обгово-
ренні можуть брати фізичні та 
юридичні особи, а також гро-
мадські об’єднання, що не є 
юридичними особами.

Пропозиції (зауваження) 
учасників громадського об-
говорення подаються до ви-
конавчого комітету Боярської 

міської ради у письмовій формі 
чи електронною поштою із за-
значенням прізвища, імені, по 
батькові та адреси особи, яка їх 
подає, у строк, передбачений в 
інформаційному повідомленні 
про проведення громадського 
обговорення.

Обговорення проводиться 
з 25.03.2016 р. до 25.05.2016 р., 
після чого питання буде ви-
несене на засідання комісії з 
питань перейменування або 
присвоєння назв вулицям, про-
вулкам, тупикам, площам, пар-
кам, скверам, проїздам, майда-
нам м. Боярка.

Відповідно до результатів 
обговорення та рішення комі-
сії з питань перейменування 
або присвоєння назв вулицям, 
провулкам, тупикам, площам, 
паркам, скверам, проїздам, 

майданам м. Боярка буде підго-
товлений проект рішення на се-
сію міської ради «Про внесення 
змін у рішення від 16.02.2016 р. 
№ 5/153 «Про перейменування 
вулиць міста Боярка».

Виконавчий орган міської 
ради приймає рішення щодо 
затвердження переліку вулиць 
міста та направляє звернення 
до Державного підприємства 
«Національні інформаційні сис-
теми» щодо внесення змін до 
словників Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно.

До виконавчого комітету 
Боярської міської ради надій-
шли пропозиції від мешканців 
даної вулиці щодо переймену-
вання назви вулиці Героїв Не-
бесної Сотні (колишня назва 
вулиці Миколи Островського), 
а саме: 

на вулицю 
Івана Котляревського;
на вулицю 
Василя Стефаника;
на вулицю 
Олелька Островського;
на вулицю 
Олександра Островського.
Адреса виконавчого ко-

мітету Боярської міської 
ради: 08154, м. Боярка, вул. 
Білогородська, 13; контакт-
ний телефон: (04598) 41-815, 
е-mail: boyarka-rada@ukr.net. 
Відповідальний за органі-
зацію розгляду пропозицій 
(зауважень) громадського 
обговорення перейменуван-
ня вулиць м. Боярка – відділ 
містобудування, архітектури 
та землевпорядкування ви-
конавчого комітету Бояр-
ської міської ради.

Громадське обговорення 
здійснюватиметься відповідно 
до Конституції України, Зако-
ну України «Про місцеве само-
врядування в Україні», Зако-
ну України «Про присвоєння 
юридичним особам та об’єктам 
права власності імен (псевдоні-
мів) фізичних осіб, ювілейних 
та святкових дат, назв і дат істо-
ричних подій», Порядку прове-
дення громадського обговорен-
ня під час розгляду питань про 
присвоєння юридичним осо-
бам та об’єктам права власності, 
які за ними закріплені, об’єктам 
права власності, які належать 
фізичним особам, імен (псевдо-
німів) фізичних осіб, ювілейних 
та святкових дат, назв і дат іс-
торичних подій, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 24.10.2012 р. № 989.

Повідомлення 
щодо громадського обговорення перейменування вулиці Героїв Небесної Сотні

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ
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ПОЛОЖЕННЯ
про Боярський міський Центр 

допомоги учасникам антитерорис-
тичної операції, членам їх сімей та 
членам сімей загиблих військовос-
лужбовців, які брали участь у прове-
денні антитерористичної операції

1. Боярський міський Центр 
допомоги учасникам антитерорис-
тичної операції, членам їх сімей та 
членам сімей загиблих військовос-
лужбовців, які брали участь у про-
веденні антитерористичної опера-
ції (далі – Центр), є допоміжним 
органом при виконавчому комітеті 
Боярської міської ради, що утворю-
ється з метою забезпечення взаємо-
дії органів виконавчої влади, інших 
державних органів, волонтерських 
та громадських організацій при ви-
рішенні питань лікування, реабілі-
тації, соціального захисту, адаптації 
учасників антитерористичної опе-
рації (далі – учасники антитерорис-
тичної операції) і допомоги членам 
їх сімей та членам сімей загиблих 
військовослужбовців, які брали 
участь у проведенні антитерорис-
тичної операції.

2. Центр у своїй діяльності ке-
рується Конституцією і законами 
України, указами Президента Укра-
їни, постановами Верховної Ради 
України, актами Кабінету Міністрів 
України, розпорядженнями голови 
обласної державної адміністрації, 
Києво-Святошинської районної 
державної адміністрації та рішен-
нями органів місцевого самовряду-
вання та іншими актами законодав-
ства, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями 
Центру є:

1) забезпечення взаємодії з ор-
ганами виконавчої влади, іншими 
державними органами та громад-
ськими об’єднаннями ветеранів 
війни та учасників антитерорис-
тичної операції, волонтерськими та 
іншими громадськими організація-
ми, волонтерами, підприємствами, 
установами при вирішенні питань 
лікування, реабілітації, соціального 
захисту та адаптації учасників анти-
терористичної операції;

2) збір та обробка інформації 
щодо проблемних питань та потреб 
учасників антитерористичної опе-
рації та їх родин;

3) підготовка пропозицій щодо 
вирішення проблемних питань 
учасників антитерористичної опе-
рації, членів їх сімей та членів сімей 
загиблих військовослужбовців, які 
брали участь у проведенні антите-
рористичної операції;

4) моніторинг стану вирішення 
питань.

4. Центр відповідно до покладе-
них на нього завдань:

1) надає консультативну допо-
могу та сприяє учасникам антите-
рористичної операції щодо:

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 17 березня  2016 року   №11/5
м. Боярка

• отримання документів, необ-
хідних для надання відповідного 
статусу згідно з Законом України 
«Про статус ветеранів війни, гаран-
тії їх соціального захисту»;

• отримання пільг та соціальних 
гарантій;

• лікування, реабілітації, адап-
тації;

• працевлаштування, профе-
сійної підготовки, перепідготовки, 
підвищення кваліфікації;

• інших питань соціального 
захисту; 

2) проводить інформаційно-
роз’яснювальну роботу з представ-
никами громадських об’єднань 
ветеранів війни та учасників анти-
терористичної операції, волонтер-
ських організацій, волонтерами, 
організовує освітні заходи для учас-
ників антитерористичної операції з 
метою поширення інформації про 
їх соціальні права та гарантії;

3) збирає, узагальнює та подає 
міському голові інформацію щодо 
пропозицій громадських об’єднань 
ветеранів війни та учасників анти-
терористичної операції, волонтер-
ських організацій з вирішення пи-
тань, які мають важливе суспільне 
значення і пов’язані із захистом 
прав, свобод і законних інтересів 
учасників антитерористичної опе-
рації та їх родин, волонтерів, волон-
терських організацій, які надають 
їм допомогу;

4) готує та подає голові міської 
ради пропозиції щодо організації 
консультацій з громадськістю;

5) інформує в обов’язковому 
порядку громадськість, міську раду 
про свою діяльність, ухвалені рі-
шення та їх виконання;

6) вирішує інші питання в меж-
ах наданих повноважень.

5. Центр для виконання покла-
дених на нього завдань має право в 
установленому порядку: 

1) запитувати та одержувати від 
державних органів, громадських 
об’єднань, підприємств, установ, 
організацій необхідні інформацію, 
документи і матеріали;

2) запрошувати на свої засі-
дання керівників і представників 
державних органів, представників 
виконавчого комітету, громадських 
об’єднань, підприємств, установ, 
організацій;

3) залучати для розгляду пи-
тань, що належать до компетенції 
Центру, працівників органів вико-
навчої влади, підприємств, установ 
та організацій (за погодженням з їх 
керівниками), а також незалежних 
експертів (за їх згодою);

4) використовувати цілодобову 
гарячу лінію;

5) отримувати дані анкетування 
демобілізованих військовослуж-
бовців та інших учасників антите-
рористичної операції;

Про утворення Боярського місько-
го Центру допомоги учасникам антите-
рористичної операції, членам їх сімей 
та членам сімей загиблих військово-
службовців, які брали участь у прове-
денні антитерористичної операції 

На виконання Указу Президен-
та України від 5 жовтня 2015 року 
№ 570/2015 «Про внесення змін 
до Указу Президента України від 
18 березня 2015 року № 150/2015, 
керуючись Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», 
розпорядженням голови Київської 
обласної державної адміністрації 

від 9 жовтня 2015 року № 390 «Про 
утворення Центру допомоги учас-
никам антитерористичної операції, 
членам їх сімей та членам сімей 
загиблих військовослужбовців, які 
брали участь у проведенні антитеро-
ристичної операції», розпоряджен-
ням голови Києво-Святошинської 
районної державної адміністрації 
від 30 жовтня 2016 року № 612 «Про 
утворення Центру допомоги учас-
никам антитерористичної операції, 
членам їх сімей та членам сімей 
загиблих військовослужбовців, які 
брали участь у проведенні антите-
рористичної операції» та з метою 
забезпечення надання дієвої допо-
моги учасникам антитерористичної 
операції, членам їх сімей та членам 
сімей загиблих військовослужбов-
ців, які брали участь у проведенні 
антитерористичної операції:

1. Утворити Боярський міський 
Центр допомоги учасникам анти-
терористичної операції, членам їх 

сімей та членам сімей загиблих вій-
ськовослужбовців, які брали участь 
у проведенні антитерористичної 
операції (далі – Центр) як допоміж-
ний орган виконавчого комітету 
Боярської міської ради.

2. Затвердити Положення про 
Боярський міський Центр допомо-
ги учасникам антитерористичної 
операції, членам їх сімей та членам 
сімей загиблих військовослужбовців, 
які брали участь у проведенні анти-
терористичної операції (додається).

3. Затвердити склад Боярського 
міського Центру допомоги учас-
никам антитерористичної операції, 
членам їх сімей та членам сімей 
загиблих військовослужбовців, які 
брали участь у проведенні антите-
рористичної операції (додається).

4 Контроль за виконанням цьо-
го розпорядження покласти на за-
ступника міського голови згідно з 
розподілом обов’язків. 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                       О. О. ЗАРУБІН

6) здійснювати разом зі струк-
турними підрозділами міської ради, 
центральними органами виконав-
чої влади заходи щодо вирішення 
порушених під час анкетування 
питань;

7) організовувати і проводити 
семінари, конференції, круглі сто-
ли, брифінги та інші заходи.

6.  Склад Центру затверджуєть-
ся рішенням виконавчого комітету 
Боярської міської ради.

7. Очолює Центр керівник, 
який здійснює загальне керівни-
цтво діяльністю Центру, визначає 
порядок його роботи та головує на 
його засіданнях.

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконкому Боярської міської ради №11/5

від 17.03. 2016 року

СКЛАД
центру допомоги учасникам ан-

титерористичної операції, членам 
їх сімей та членам сімей загиблих 
військовослужбовців, які брали 
участь у проведенні антитерорис-
тичної операції 

Кочкова Тетяна Петрівна, за-
ступник міського голови – керів-
ник Центру;

Плеханов В’ячеслав Володими-
рович, учасник АТО – заступник 
керівника;

Цимбалюк Юлія Миколаївна, 
головний спеціаліст відділу з питань 
освіти, культури, молоді, спорту та 
соціального захисту – секретар.
Члени центру:

Харченко Ольга Сергіївна — 
начальник відділу з питань освіти, 
культури, молоді, спорту та соці-
ального захисту; 

Гаврилюк Ростислав Савелійо-
вич – представник громадськості 
(за згодою);

Апостолова Юлія Валеріївна – 
волонтер (за згодою);
Романченко Юрій Михайлович –
 учасник АТО (за згодою);
Васкевич Ольга Євгеніївна – 
волонтер (за згодою);
Лахтадир Ангеліна Миколаївна – 
директор Києво-Святошин-

ського центру соціально-психо-
логічної реабілітації населення (за 
згодою);

Долгова Наталія Миколаївна – 
волонтер (за згодою);
Лавріненко Любов Степанівна – 
волонтер, депутат Боярської 

міської ради (за згодою);
Вацко Сергій Михайлович – 
учасник АТО (за згодою);
Присяжний Димитрій Анатолійович – 
волонтер, військовий капелан 

(за згодою);
Стороженко Анатолій Федорович – 
начальник ВОБ;
Макаров Володимир Георгійович – 
учасник АТО (за згодою).

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконкому Боярської 

міської ради №11/5
від 17.03.2016 року

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

Керуючись пп. 23 п. 1 ст. 26 За-
кону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», Бюджетним 
кодексом України, рішенням Бо-
ярської міської ради VII скликан-
ня від 22.12.2015 року № 3/18 «Про 
затвердження міського бюджету на 
2016 рік», – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до функціо-

нальної та економічної структури 
видатків загального фонду міського 
бюджету за рахунок залишку кош-
тів на початок 2016 року, а саме: 

по КФК 250404 КЕКВ 2240 збіль-
шити асигнування на 499 900,00 грн.:

(Створення і впровадження 
офіційного Веб-порталу, модулів і 
сервісів – 199 900,00 грн.; 

розробка і впровадження систе-
ми автоматизованого голосування – 
150 000,00 грн.; 

створення системи електрон-
ного документообігу (СЕД) –                                   
150 000,00 грн. ) 

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

по КФК 110502 КЕКВ 2282 змен-
шити асигнування на 45 000,00 грн.

по КФК 110502 КЕКВ 2240 змен-
шити асигнування на 17 000,00 грн.

по КФК 110502 КЕКВ 2210 збіль-
шити асигнування на 62 000,00 грн.

по КФК 130112 КЕКВ 2610 змен-
шити асигнування на 2 000,00 грн.

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ
чергова 7 сесія

РІШЕННЯ № 7/251
від 17 березня  2016 року  м. Боярка

по КФК 130102 КЕКВ 2282 збіль-
шити асигнування на 2 000,00 грн.

(Приведення розпису бюджету у 
відповідність до економічної суті ви-
датків, запланованих згідно із захо-
дами міської цільової програми роз-
витку культури та відповідно до змін 
до міської цільової програми спорту)

3. Внести зміни до функціо-
нальної та економічної структури 
видатків спеціального фонду місь-
кого бюджету (бюджету розвитку) 
за рахунок залишку коштів на по-
чаток 2016 року, а саме: 

по КФК 070101 КЕКВ 3110 збіль-
шити асигнування на 700 000,00 грн. 
(на придбання обладнання для ДНЗ 
міста (згідно з переліком, визначе-
ним профільними депутатськими 
комісіями).

по КФК 100102 КЕКВ 3210 збіль-
шити асигнування на 140 000,00 грн. 
(капітальний ремонт покрівлі по вул. 
Ворошилова, 26, 23).

по КФК 250380 КЕКВ 3220 збіль-
шити асигнування на 170 000,00 грн. 
(субвенція з міського бюджету ра-
йонному бюджету):

(100 000,00 грн. – для проведен-
ня експертного звіту за проектом 
реконструкції з добудовою примі-
щення Боярської ЗОШ I-III № 1 за 
адресою: вул. Лисенка, 11/23 у м. Бо-
ярка Києво-Святошинського району 
Київської області (за рахунок залиш-
ку коштів на початок 2016 року);

70000,00 грн. – виготовлення 
пректно-кошторисної документа-
ції для реконструкції спортивного 
майданчика в ЗОШ № 3) 

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

5. Контроль за виконанням даного 
рішення покласти на першого заступ-
ника міського голови Шульгу В. В. та 
профільну депутатську комісію з пи-
тань реалізації державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяль-
ності, фінансів, бюджету, соціально-
економічного розвитку.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                       О. О. ЗАРУБІН

Про розміщення тимчасово 
вільних коштів міського бюджету на 
вкладному (депозитному) рахунку 
банку 

Керуючись ст. 28, Закону Укра-
їни «Про місцеве самоврядування 
в Україні», ч. 8 ст. 16 Бюджетного 
кодексу України, відповідно до По-
рядку розміщення тимчасово віль-
них коштів місцевих бюджетів на 
вкладних (депозитних) рахунках у 
банках, затвердженого Постановою 
КМУ від 12 січня 2011 р. № 6 зі змі-
нами, – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Розмістити тимчасово віль-

ні кошти загального фонду місь-
кого бюджету у сумі 10 000 000,00 
(десять міліонів) грн. на вкладних 
(депозитних) рахунках банку, ви-
значеного на конкурсних засадах 
на період до 9 місяців з можливіс-
тю часткового або повного достро-
кового вилучення коштів депозиту 
при необхідності здійснення від-
повідних видатків бюджету.

2. Доручити міському голо-
ві створити конкурсну комісію та 
укласти договір про розміщення 
тимчасово вільних коштів відповід-
но до результатів конкурсу.

3. Контроль за виконанням да-
ного рішення покласти на першого 
заступника міського голови В. В. 
Шульгу.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА             О. О. ЗАРУБІН

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ
чергова 7 сесія

РІШЕННЯ № 7/252
від 17 березня 2016 року   м. Боярка

Про надання дозволу на прове-
дення інвентаризації земель міста 
Боярка

Керуючись ст. 12, 83, 122 Зе-
мельного кодексу України, Зако-
ном України «Про землеустрій», 
Постановою Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження По-
рядку проведення інвентариза-
ції земель» від 23 травня 2012 р.                                           
№ 513, Законом України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні» та 
з метою впорядкування угідь, за-
безпечення ведення Державного 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ
чергова 7 сесія

РІШЕННЯ № 7/266
від 17 березня 2016 року  м. Боярка

земельного кадастру, та здійснення 
контролю за використанням і охо-
роною земель, — 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Надати виконавчому комітету 

дозвіл на проведення інвентариза-
ції земель міста Боярка.

2. Зобов’язати виконавчий ко-
мітет Боярської міської ради за-
мовити виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо 
проведення інвентаризації земель, 
надати її для розгляду та затвер-
дження до Боярської міської ради 
в порядку, передбаченому чинним 
законодавством.

3. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на за-
ступника міського голови, відпо-
відно до розподілу функціональних 
обов’язків.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                      О. О. ЗАРУБІН

Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в комунальну 
власність для будівництва та об-
слуговування органів державної 
влади та місцевого самовряду-
вання в м. Боярка по вул. Біло-
городська, 13 територіальній 
громаді м. Боярка (в особі Бояр-
ської міської ради)

Розглянувши проект земле-
устрою щодо відведення тери-
торіальній громаді м. Боярка (в 

особі Боярської міської ради) в 
комунальну власність земель-
ної ділянки площею 0,3063 га 
для будівництва та обслугову-
вання органів державної влади 
та місцевого самоврядування 
в м. Боярка по вул. Білогород-
ська, 13, кадастровий номер 
3222410300:01:005:5064, роз-
роблений ТОВ «Інститут Неза-
лежної експертної оцінки», ке-
руючись ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 12, 92, 120, 122, 123, 
186, 186-1 Земельного кодексу 
України, прийнявши до уваги 
надані документи, –
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект земле-
устрою щодо відведення тери-

торіальній громаді м. Боярка (в 
особі Боярської міської ради) у 
комунальну власність земель-
ної ділянки площею 0,3063 га 
для будівництва та обслугову-
вання органів державної влади 
та місцевого самоврядування 
в м. Боярка по вул. Білогород-
ська, 13, кадастровий номер 
3222410300:01:005:5064. 

2. Передати у комунальну 
власність територіальної гро-
мади м. Боярка (в особі Бояр-
ської міської ради) земельну 
ділянку загальною площею 
0,3063 га кадастровий номер 
3222410300:01:005:5064 для бу-
дівництва та обслуговування 
органів державної влади та міс-
цевого самоврядування в м. Бо-

ярка по вул. Білогородська, 13.
3. Віднести земельну ділянку 

до категорії земель – землі жит-
лової та громадської забудови.

4. Міському голові забезпе-
чити передачу завіреної копії 
цього рішення до Державного 
земельного кадастру. 

5. Доручити виконавчому ко-
мітету Боярської міської ради за-
реєструвати право комунальної 
власності за територіальною гро-
мадою м. Боярка (в особі Бояр-
ської міської ради) на земельну 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VІІ СКЛИКАННЯ
чергова 7 сесія

РІШЕННЯ № 7/267
від 17 березня 2016 року  м. Боярка

ділянку площею 0,3063 га для бу-
дівництва та обслуговування ор-
ганів державної влади та місцево-
го самоврядування в м. Боярка по 
вул. Білогородська, 13, кадастро-
вий номер 3222410300:01:005:5064 
в порядку, визначеному чинним 
законодавством.

6. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на за-
ступника міського голови, від-
повідно до розподілу функціо-
нальних обов’язків.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА              О.О. ЗАРУБІН

ОФІЦІЙНО

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

Втрачений атестат про повну загальну середню освіту серія       
КХ № 24370927, виданий 21.06.2004 року Києво-Святошинською 
районною класичною гімназією Черненко Антоніні Володимирівні, 
вважати недійсним.
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1. Агрономічна 55. Космонавтів 109. Пимоненка М.

2. Азовська 56. Короленка 110. Покровська

3. Академіка Вернадського 57. Королюка В. 111. Починка В.

4. Академіка Єфремова 58. Коцюбинського М. 112. Площа Михайлівська

5. Амбулаторна 59. Крилова І. 113. Площа Перемоги

6. Андріяшева О. 60. Левицького М. 114. Польова

7. Андруха І. 61. Лейтенанта Кібенка 115. Полярна

8. Артилерійська 62. Лесі Українки 116. Прорізна

9. Білогородська 63. Лермонтова М. 117. Проектуєма

10. Богданівська 64. Лисенка М. 118. Пушкіна О.

11. Богуна І. 65. Лісний кордон 119. Рєпіна І.

12. Богомазова О. 66. Лікарняна 120. Родини Кістяківських

13. Будаївська 67. Лінійна 121. Родини Матушевських

14. Будівельна 68. Лінія 4 122. Сагайдачного П.

15. Бульварна 69. Лінія 5 123. Садова

16. Васильківська 70. Лінія 7 124. Саксаганського

17. Вербна 71. Лінія 10 125. Самійленка В.

18. Вишнева 72. Лінія 11 126. Сахалінська

19. Вокзальна 73. Лінія 12 127. Світлогірська

20. Волгоградська 74. Лінія 13 128. Свободи

21. Газова 75. Лінія 16 129. Сєдова

22. Героїв Крут 76. Лінія 17 130. Симоненка В.

23. Героїв Небесної Сотні 77. Лінія 18 131. Сільгосптехнікум

24. Герцена 78. Лінія 19 132. Січових Стрільців

25. Гоголя М. 79. Лінія 21 133. Соборності

26. Горького 80. Лінія 22 134. Сонячна

27. Громова 81. Лінія 25 135. Студентська

28. Грінченка Б. 82. Лінія 33 136. Стуса В.

29. Грушевського М. 83. Лінія 34 137. Східна

30. Дачна 84. Лісодослідна 138. Тарасівська

31. Дежньова 85. Лісна 139. Таращанська

32. Декабристів 86. Лісництво 140. Толстого Л.

33. Деснянська 87. Лугова 141. Територія технікуму

34. Дніпровська 88. Магістральна 142. Тургенєва І.

35. Жуковського 89. Мазепи І. 143. Уральська

36. Заводська 90. Мартиненка Д. 144. Фестивальна

37. Загородня 91. Матросова 145. Франка І.

38. Залізнична 92. Маяковського 146. Хмельницького Б.

39. Зеленогірська 93. Мічуріна 147. Хрещатик

40. Злагоди 94. Миру 148. Черешнева

41. Зелена 95. Молодіжна 149 Чернишевського

42. Зоряна 96. Набережна 150. Шамрая С.

43. Іваницького Б. 97. Надії 151. Шевченка Т.

44. Індустріальна 98. Незалежності 152. Шкільна

45. Іркутська 99. Некрасова М. 153. Шляхового М.

46. Кавказька 100. Нова 154. Шухевича Р.

47. Калинова 101. Новобогданівська 155. Яблунева

48. Капітальна 102. Отамана Орлика 156. Ягідна

49. Квіткова 103. Паркова 157. Ясна

50. Київська 104. Партизанська 158. І-ша Піщана

51. Коваленка І. 105. Пастернака А. 159. ІІ-га Піщана

52. Кооперативна 106. Першотравнева 160. 8 Березня

53. Коновальця Є. 107. Петріва В.

54. Коротка 108. Печерська

Про затвердження переліку вулиць міста Боярка 
Керуючись ст. 37, 40 Закону України «Про місцеве са-

моврядування в Україні», –
ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Затвердити перелік площ, вулиць, провулків, ту-
пиків та вулиць садівничих товариств міста Боярка 
(додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти 
на заступника міського голови, згідно з розподілом функ-
ціональних обов’язків.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                              О. О. ЗАРУБІН

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 17 березня 2016 року   № 14/1
м. Боярка

Затверджено
 рішенням виконавчого комітету 

Боярської міської ради № 14/1 від 17.03. 2016р.

Перелік вулиць міста Боярка Києво-Святошинського району 
Київської області

Перелік провулків міста Боярка

1. Артеківський 13. Затишний 25. Полтавський

2. Байкальський 14. Зелений 26. Притвірський

3. Базарний 15. Київський 27. П’ятигірський

4. Банний 16. Криворізький 28. Санітарний

5. Білогородський 17. Кримський 29. Сахалінський

6. Васильківський 18. Лікарняний 30. Сосновий

7. Вокзальний 19. Лісний 31. Старий

8. Волинський 20. Матросова 32. Сумський

9. Гирявця М. 21. Малий 33. Ткаченка О.

10. Донбаський 22. Озерний 34. Тублікарня

11. Житомирський 23. Парковий 35. Харківський

12. Замковий 24. Патріотичний 36. Чернігівський

Перелік тупиків міста Боярка

1. Білогородський 3. Зелений 5. Набережний

2. Вітвистий 4. Іванівський 6. УТОС

1. Локомотивна 11. Лінія 9 21. Лінія 30

2. Підлісна 12. Лінія 14 22. Лінія 31

3. Південно-Західна 13. Лінія 15 23. Лінія 32

4. Проїзд Симиренка 14. Лінія 20 24. Лінія 35

5. Проїзд Тімірязєва 15. Лінія 23 25. Лінія 36

6. Лінія 1 16. Лінія 24 26. Лінія 37

7. Лінія 2 17. Лінія 26 27. Лінія 38

8. Лінія 3 18. Лінія 27 28. Лінія 39

9. Лінія 6 19. Лінія 28 29. Лінія 40

10. Лінія 8 20. Лінія 29

Перелік вулиць садових товариств м. Боярка

Про затвердження Положення щодо конкурсного відбору 
суб’єктів оціночної діяльності 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності», «Про оцінку майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяльність в Україні», з метою належного 
управління об’єктами комунальної власності територіальної гро-
мади м. Боярка, – 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про конкурсний відбір суб’єктів 

оціночної діяльності (додається).
2. Контроль покласти на заступника міського голови за від-

повідним напрямком.
МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                                                 О.О. ЗАРУБІН

Аналіз регуляторного впливу
проекту рішення Боярської міської ради «Про затвердження Положення про 

конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності»
1. Визначення і аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати 

шляхом прийняття регуляторного акта
З метою належної реалізації вимог Законів України «Про 

оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність 
в Україні», «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення 
визначає процедуру конкурсного відбору суб’єктів господарю-
вання, які будуть залучатись до проведення незалежної оцінки 
майна, що належить до комунальної власності територіальної 
громади м. Боярка та експертної грошової оцінки земельних ді-
лянок. З огляду на зазначене, є потреба в прийнятті Положення 
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності.

2. Цілі регуляторного акта
Цілями розробленого Положення про конкурсний від-

бір суб’єктів оціночної діяльності є приведення у відповідність 
до чинних нормативно-правових актів оцінку майна та зем-
лі, а також удосконалення порядку залучення до цього процесу 
суб’єктів оціночної діяльності на конкурсних засадах.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів до-
сягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу

Рішення підготовлено з метою реалізації повноважень 
виконавчого комітету Боярської міської ради як власника ко-
мунального майна, що належить до територіальної громади                                                
м. Боярка, які визначені у Законі України «Про місцеве само-
врядування в Україні». Підготовка Положення про конкурсний 
відбір суб’єктів оціночної діяльності є найбільш оптималь-
ним способом досягнення поставлених цілей – визначення  
суб’єктів оціночної діяльності на конкурентних засадах.

4. Механізм реалізації мети
Запровадження зазначеного регуляторного акта забезпечить 

високу вірогідність досягнення поставлених цілей шляхом впро-
вадження наступних заходів:

• визначення чіткої процедури конкурсного відбору суб’єктів 
оціночної діяльності для цілей приватизації та в інших випадках, 
визначених чинним законодавством;

• встановлення критеріїв визначення суб’єктів оціночної ді-
яльності для проведення оцінки майна;

•  визначення конкурсної документації для участі у конкурсі.
5. Обґрунтування можливості досягнення поставлених цілей у 

разі затвердження запропонованого регуляторного акта і оцінка ви-
конання його вимог

Застосування Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності дозволить відповідно до чинних норматив-
но-правових актів забезпечити оцінку майна, земельних ділянок 
та оптимізувати процедуру обрання суб’єктів оціночної діяльності.

Впровадження вимог такого регуляторного акта не потребує 
додаткових витрат з бюджету.

6. Визначення очікуваних результатів ухвалення запропонова-
ного регуляторного акта

Введення в дію Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності сприятиме вдосконаленню процедури об-
рання суб’єктів оціночної діяльності з метою належної оцінки 
майна та землі.

7. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта
Строк дії регуляторного акта необмежений. Зміни та допо-

внення до Положення вноситимуться у разі потреби та при вне-
сенні змін до чинного законодавства України.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта
Затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів 

оціночної діяльності сприятиме оптимізації процедури обрання, 
вдосконаленню порядку обрання переможців, урахуванню змін до 
чинного законодавства з питань оцінки майна, земельних ділянок та 
діяльності суб’єктів господарювання.

Результативність регуляторного акта буде відстежуватись 
шляхом проведення аналізу:

• кількість конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності;
• кількість суб’єктів господарювання, обраних на конкурс-

них засадах з метою проведення незалежної оцінки майна, зе-
мельних ділянок.

9. Визначення способів, за допомогою яких здійснюватиметься 
відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження буде проведене протягом року після на-
брання чинності даного регуляторного акта, оскільки для визна-
чення показників результативності будуть використовуватись 
статистичні дані.

Повторне відстеження здійснюватиметься через рік з дня на-
брання чинності цим регуляторним актом шляхом порівняння ре-
зультативності показників, визначених під час базового відстеження.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на кожні 3 
роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відсте-
ження результативності цього акта.

Повідомлення
про оприлюднення проекту регуляторного акта — проекту рішення Боярської 
міської ради «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів 

оціночної діяльності»
1. З метою належної реалізації вимог Законів України «Про 

оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність 
в Україні», «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчим 
комітетом Боярської міської ради розроблено Положення про 
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності виконавчий ко-
мітет повідомляє про оприлюднення проекту рішення Боярської 
міської ради «Про затвердження Положення про конкурсний від-
бір суб’єктів оціночної діяльності» та аналізу регуляторного акта.

2. Розробник проекту регуляторного акта – юридичний 
відділ, відділ з питань житлово-комунального господарства, 
транспорту та надзвичайних ситуацій, відділ фінансів, еконо-
мічного розвитку та торгівлі .

3. Усі зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних 
осіб, їх об’єднань приймаються у письмовому вигляді протягом 1 
місяця за адресою: м. Боярка, вул. Білогородська, 13, до Загаль-
ного відділу виконавчого комітету Боярської міської ради (каб. 5). 

4. Після одержання та розгляду зауважень та пропозицій, 
проект регуляторного акта буде винесено на розгляд сесії Бояр-
ської міської ради для затвердження.

5. Проект рішення та відповідний аналіз регуляторного 
впливу оприлюднені на веб-порталі Боярської міської ради та 
газеті «Боярка-інформ».

З 11 до 13 березня 2016 року у Львові відбувся Відкри-
тий чемпіонат Федерації тхеквондо ITF України серед дітей 
віком від 5 до 18 років. У змаганнях взяли участь понад 700 
дітей з 15 областей України. 

Серед учасників змагань – представники ГО СК 
«Барс» (Боярка), які виступали від найсильнішого клубу 
України «Спарта». Завдяки тренерам Олександру Жаруку, 
Максиму Фірсову та Богдану Мельниченку юні боярчани 
здобули 8 золотих, 6 срібних та 15 бронзових нагород і до-
помогли посісти 1 командне місце СК «Спарта». 

За високі досягнення 4 наші спортсмени ввійшли до 
дитячої збірної України, яка буде захищати честь держа-
ви та міста Боярка на чемпіонаті Європи в Греції (Салоні-
ки) з 13 квітня 2016 року. 

Побажаємо успіхів та перемоги. Дякуємо тренерам та 
спортсменам за високі досягненням та популяризацію розвит-
ку спорту в нашому місті.

З ПЕРЕМОГОЮ, 
БОЯРСЬКІ ТХЕКВОНДИСТИ! 

12 березня Боярська чоловіча волейбольна команда 
ВК «Боярка» взяла участь у чемпіонаті Ірпінського регіо-
ну з волейболу серед чоловічих команд на Кубок тренера                            
Г. М. Словінського, і стала його бронзовим призером.

13 березня ВК «Боярка» продовжила ігри у форматі 
Чемпіонату Києва клубно-зальної волейбольної ліги 2016 
(чоловіча ліга, плей-офф). Того дня відбулися 2 матчі за 
право грати в Джокері, під час яких ВК «Боярка» мірялися 
силами з Київською командою «Oreanda Club». Результат 
зустрічі – 3:1 на користь Боярки. Кращим гравцем зігра-
них матчів за рішенням суддівської бригади було визнано 
нашого Андрія Назаренка з ВК «Боярка». 

Команда висловлює вдячність Боярській міській раді за 
підтримку. А ми вітаємо земляків з черговою перемогою. 

ДОСЯГНЕННЯ ВОЛЕЙБОЛЬНОГО 
КЛУБУ «БОЯРКА»

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
VIІ СКЛИКАННЯ

чергова ____сесія
РІШЕННЯ № ___/___       ПРОЕКТ

від ___квітня 2016 року                                               м. Боярка

СПОРТ

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

Втрачене свідоцтво про право власності на 
житло, зареєстроване як приватна власність за 
громадянкою Мельник Вірою Романівною у Ки-
ївському міжміському бюро технічної інвента-
ризації за реєстром № 104/36 від 16 червня 2000 
року, видане на підставі ордеру на жиле примі-
щення № 000111 серія КТГ, вважати недійсним.
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Замовлення 

ГОРОСКОП 
Овен

Уникайте поспішних рішень, але не відмов-
ляйтесь від вирішення складних питань, не ки-
дайте свою роботу. Проявляйте принциповість, 
стережіться самовпевненості, лестощів, щоб не 
потрапити в руки майстерним маніпуляторам і не 
перетворитися на чиюсь маріонетку. Не забігайте 
«поперед батька», дійте за обставинами.

Телець
Сприятливий час, щоб втілити свою ідею в 

життя, скористайтеся нагодою. Перегляньте від-
носини з партнерами, друзями і знайомими. Осте-
рігайтеся починати справу зі з’ясування відносин 
чи з позичання грошей. У фінансових питаннях 
проявляйте стриманість, обмежте свої витрати. Ді-
йте чесно і відкрито. 

Близнюки
Відбуваються зміни, яких уникнути або запо-

бігти ви не зможете. Подбайте про правильний ви-
бір партнерів, методів і способів досягнення мети. 
Проявляйте принциповість, уникайте самовпев-
неності, не піддавайтеся на лестощі. Вам можуть 
запропонувати співпрацю, підвищити на роботі чи 
відзначити в навчанні.

Рак
Ви хочете змінити багато чого в своєму житті. 

Але спочатку ретельно все зважте, об’єктивно оці-
ніть власні сили, перевірте свої фінансові можли-
вості і уточніть, хто зможе вам надати підтримку, 
тільки потім складайте нові плани і починайте 
діяти. Вам слід виправити допущені помилки, по-
вернути борги і виконати обіцянки.

Лев
Зараз не бажано брати відпустку і розслабля-

тися, варто змінити погляди, зміцнити систему 
цінностей духовними принципами. Це дозволить 
по-новому подивитися на світ і знайти нові ідеї, 
побачити перспективу. Не слід йти на крайнощі 
і віддавати перевагу чомусь одному. Знайдіть час 
для любові, і для кар’єри.

Діва
Можливі несприятливі обставини, через які ви 

можете втратити доходи, роботу. Але найсумнішим 
моментом для вас виявиться втрата партнерів, ко-
лег і друзів. Ця ситуація змусить вас тверезо погля-
нути на життя, оцінити дії власні та людей, які ото-
чують вас. Не переоцінюйте свої сили і можливості.

Терези
Налагоджуйте старі зв’язки, виправте допу-

щені помилки. Закріпіть свої відносини угодою 
або договором, це допоможе відстоювати власні 
або колективні інтереси. До вас можуть втертися 
в довіру непорядні люди. Отримані результати по-
кажуть, чи в правильне русло спрямовані ваші та-
ланти і здібності. 

Скорпіон
Ви зіштовхнетеся з наслідками своїх дій і висловлю-

вань. Якщо ви діяли в запалі злості і помсти, то у відпо-
відь ви отримаєте ще більш витончену злість і помсту. 
Зберігайте дружні стосунки в колективі, якому працю-
єте або вчитеся. Для цього підтримуйте зв’язок з усіма 
без винятку. Проявляйте толерантність і співчуття. 

Стрілець
У вас з’явиться нова мета в житті, яку ви почне-

те втілювати. Але не квапте події, дійте обережно й 
обачно. Довіряйте не почуттям, а тільки фактам. По-
старайтеся позбутися надмірних амбіцій. У людей з 
корисливими і злими намірами відбудуться втрати 
матеріальних засобів і становища в суспільстві.

Козеріг
З’являться хороші можливості втілити в життя 

свою ідею, вирішити складну проблему. Але обста-
вини будуть часто і несподівано змінюватися. Пе-
решкодити у здійсненні планів може неправильна 
позиція: коли ви будете бачити не саму ідею, а себе 
в цій ідеї. Не виділяйте свої заслуги, а намагайтеся 
підкреслити цінність ідеї. 

Водолій
Будьте обачні у фінансових операціях. Спо-

чатку підготуйте потрібні документи, заручіться 
підтримкою, наберіться терпіння і добре вивчіть 
своїх партнерів, колег і друзів. Можливо, з деяки-
ми з них вам доведеться розлучитися або, навпаки, 
виявити до них увагу. Не відмовляйтеся від своїх 
ідей, а проявляйте твердість і наполегливість.

Риби
Потрібно внести зміни в свої плани, інакше здійс-

нити задумане буде складно. Для того, щоб змінити 
хід подій, необхідно проаналізувати отриманий ре-
зультат, зробити остаточні висновки і змінити методи 
та підходи у вирішенні питань. За будь-яких обставин 
не відмовляйтеся від взятих зобов’язань, не розривай-
те стосунки і не йдіть з роботи. 

КЕРІВНИК БІЗНЕС-НАПРЯМКУ «НОВІ ТОВАРИ ДЛЯ ДОМУ»
Головне завдання: підвищення прибутковості нового бізнес-напрямку. Вимоги: успішний досвід ро-

боти з категорією споживчих товарів у сфері закупівлі та продажів, знання ринку, ПК, вільне володіння 
англійською.
ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР

Головне завдання: своєчасний, відповідно до законодавства облік активів компанії. Вимоги: успіш-
ний досвід роботи головним бухгалтером у великій компанії, яка займається виробництвом FMCG від 
5-ти років (обов’язково), ПСБУ, МФСО, 1С: 7.7, 8.0-8.3.
ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖЕР-КОНТРОЛЕР

Головне завдання: своєчасна, відповідно до вимог, фін. звітність. Вимоги: успішний досвід роботи 
фінансовим менеджером від 3-х років, IFRS, 1С: 7.7, 8.0-8.3, зовнішні аудити.
МЕНЕДЖЕР ІЗ ЗАКУПІВЛІ

Головне завдання: поставка в строк та з максимальною вигодою необхідних для компанії матеріа-
лів, сировини, обладнання. Вимоги: успішний досвід роботи закупівлі від 2-х років (обов’язково), бажа-
но в напрямку полімери, запчастини, обладнання, володіння англійською.
ТРЕНЕР ДЕПАРТАМЕНТУ ПРОДАЖІВ

Головне завдання: співробітники компанії володіють необхідними знаннями та навичками. Вимоги: 
успішний досвід роботи в продажах товарів FMCG на рівні територіального/регіонального менеджера 
(обов’язково), досвід роботи тренером (бажано), ПК.
БУХГАЛТЕР ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Головне завдання: своєчасно, відповідно до вимог нарахована з/п співробітникам. Вимоги: досвід 
роботи бухгалтером із заробітної плати на середньому чи великому підприємстві, 1С.
СТАРШИЙ СЕКРЕТАР (ОФІС-МЕНЕДЖЕР)

Головне завдання: ефективно функціонуючий офіс компанії. Вимоги: досвід роботи на аналогічній 
посаді від 2-хроків, англійська, ПК.

 Компанія Ергопак для своїх співробітників гарантує:
• Високу з/п, прив’язану до результатів співробітника;
• Цікаву роботу;

     • Можливість професійного та кар’єрного зростання.
Кандидатам прохання надсилати резюме на e-mail: hr@ergopack.ua. У темі вказати назву вакансії. 

ВАКАНСІЇ У БОЯРЦІ
Компанія Ергопак (офіс – у м. Боярка) оголошує конкурс 

на заміщення вакансій. Торгово-виробнича компанія з іно-
земними інвестиціями, лідер на ринку України в категорії 
«Товари для дому» (бренди «Мелочи жизни», «DOMI», «Акція»). 
Ми шукаємо високопрофесійних, результативних та ефек-
тивних співробітників, які готові вирішувати цікаві та склад-
ні завдання. Кандидати мають надати докази досягнень зна-
чних результатів навіть за складних умов. Ми гарантуємо 
цікаву роботу в відомій компанії, що стабільно розвивається.

Всі види 
юридичних послуг

тел.: (068) 175-00-03
           (093) 303-03-76

Довідку № 60,
видану 
Києво-

Святошинським
РВК замість 
військового 

квитка 
Токарєву

Юлію 
Володимировичу 

1979 р. н. ,
вважати 

недійсною.

Риштування будівельне, 
вишка-тура

Продаж-оренда від виробника
тел.: (097) 882-55-98

Філії Київської лабораторії в м. Васильків
ПОТРІБНІ: АКУШЕРКИ ТА МЕДСЕСТРИ

(віком до 45 років)
 МИ ГАРАНТУЄМО:

• повну зайнятість;
• офіційне працевлаштування;
• європейські стандарти організації робочого місця;
• гідну оплату праці.

ОБОВ’ЯЗКИ:
• забір крові;
• забір урогенітального матеріалу;
• регістрація пацієнтів у базі і видача результатів 

обстеження.
ВИМОГИ:

• досвід роботи (наявність курсів – обов’язкова);
• знання комп’ютера на рівні впевненого користувача;
• акуратність, точність у роботі;
• ввічливість, уміння працювати в колективі.

Заробітна плата 4000 грн. 
(можлива часткова зайнятість).

Конт. тел.: (098) 580-38-64 Ганна Володимирівна

РЕКЛАМА

18-20 березня в Києві від-
бувався Відкритий чемпіонат 
Київської області та м. Києва з 
кікбоксингу «ВАКО».

Боярку представляли вихо-
ванці тренера Андрія Кімейчука 
СК «Чемпіон». Усі члени бояр-
ської команди повернулися з 
призовими нагородами у різних 
вікових і вагових категоріях та в 
номінаціях: лайт-конт, кік-лайт, 
лау-кік, К-1. 

Зокрема, Д. Руденко та А. 
Овінов вибороли по дві золо-
ті медалі. Ще по одній золотій 
медалі у юних спортсменів: А. 
Мельника, Д. Гурицького, М. 
Покутнього, М. Петренка.

Срібні медалі отримали: І. 

Глагола, Ю. Санченко, М. Пе-
тренко, О. Бондаренко,  Я. Во-
лосовський.

Бронзу здобули Б. Чорний, В. 
Волосовський, М. Ніколайчук.

Вітаємо юних спортсменів!

КОЖНОМУ СПОРТСМЕНУ – ПО МЕДАЛІ


