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Минулий 2016 рік став дру-
гим роком реалізації реформи 
децентралізації, що розпоча-
лася в Україні. Сутність цієї 
реформи, передусім, полягає 
у зміні системи адміністратив-
но-територіальних одиниць ба-
зового рівня через об’єднання 
територіальних громад.

Метою добровільного 
об’єднання є створення спро-
можних громад, які зможуть за-
безпечити свій розвиток та взяти 
на себе у повному обсязі відпові-
дальність за вирішення складних 
питань місцевого значення.

Відповідно до чинного 
законодавства, вважається 
спроможною та отримує пов-
новаження й ресурси на рівні 
міста обласного значення та 
об’єднана громада, до складу 
якої ввійшли половина ви-
значених перспективним пла-
ном територіальних громад 
або половина мешканців від 
кількості, передбаченої пер-
спективним планом, або вона 
накриває не менше половини 
площі, передбаченої перспек-
тивним планом. 

Одночасно після досяг-
нення таких параметрів кож-
на наступна територіальна 
громада приєднується до вже 
об’єднаної громади за спроще-
ною процедурою.

Створена об'єднана гро-
мада переходить на пряме 
фінансування, тобто стає 
прямим об’єктом фінансу-
вання з Державного Бюдже-
ту. Фактично, на території 
об’єднаної громади повин-
на бути створена маленька 
модель району: свій відділ 
освіти, культури, заклади 
охорони здоров'я, пенсійний 
фонд тощо. Адже об'єднана 
громада має практично абсо-
лютний вплив на всі послуги, 
які надаються на підвідомчій 
території.

Об’єднані громади самос-
тійно планують та сприяють 
місцевому економічному роз-
витку; вирішують питання: 
розвитку та утримання інф-
раструктури об’єднаної гро-
мади, планування території 
громади, забудови території 
громади, благоустрою тери-
торій, житлово-комунальних 
послуг; утримання об’єктів 
комунальної власності; функ-
ціонування сфер соціальної 
допомоги, первинної охоро-
ни здоров’я та швидкої ме-
дичної допомоги, середньої, 
дошкільної та позашкільної 
освіти; культури та фізичної 
культури й спорту, охорони 
правопорядку (муніципальна 
варта); самостійно управля-
ють пасажирськими переве-
зеннями на території громади.

Визнаючи переваги терито-
ріального об’єднання та усві-
домлюючи відповідальність за 

БОЯРКА – МАЛЮТЯНКА: ВТРАЧЕНІ МОЖЛИВОСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
розвиток рідного краю, відпо-
відно до частини 1 статті 6 За-
кону України «Про добровіль-
не об’єднання територіальних 
громад», Боярська міська рада 
своїм рішенням за № 10/348 від 
19.05.2016 року надала згоду на 
добровільне об’єднання тери-
торіальної громади м. Боярка 
з селом Малютянка та хутором 
Іванків.

Минув рік… Що отримали чи 
втратили Боярка та Малютянка 
від власної спільної бездіяльнос-
ті у площині реалізації реформи 
децентралізації?

Як відомо, основою будь-
якої спроможності розвитку 
громади є, перш за все, спро-
можність фінансова. Давайте 
детально зупинимося саме на 
цьому сегменті територіального 
об’єднання майбутньої громади. 

Державна підтримка про-
цесу об’єднання складається з 
трьох напрямів. Перше – це фі-
нансова підтримка, що включає 
в себе державну цільову субвен-
цію на формування інфраструк-
тури надання послуг об’єднаної 
територіальної громади. Другий 
напрям допомоги – це отри-
мання коштів з Державного 
фонду регіонального розвитку 
на зміцнення матеріально-тех-
нічної бази ОТГ. Третій, найго-
ловніший напрям – фінансова 
підтримка, передбачена Бюд-
жетним Кодексом України.

Для розуміння того, чи ста-
не об’єднана громада Боярки, 
Малютянки та хутора Іванків 
спроможною, відповідно до пе-
редбачених Бюджетним Кодек-
сом України положень, вдамося 
до нескладних розрахунків. 

Стаття 61 Закону України 
«Про місцеве самоврядування 
в Україні» визначає, що орга-
ни місцевого самоврядування 
самостійно розробляють, за-
тверджують та виконують відпо-
відні місцеві бюджети. Аналізу-
ючи структуру доходів міського         
бюджету Боярки за 2016 рік, 
визначаємо, що власні доходи 
міського бюджету (без враху-
вання субвенцій) при плані –                                                                                 
37 000,0 тис. грн. склали –                              
47 751,5 тис. грн. Відповідно до 
рішення Малютянської сіль-
ської ради за № 15 від 24 грудня 
2015 року «Про затвердження 
сільського бюджету на 2016 рік», 
доходи сільського бюджету ви-
значено на рівні 670,0 тис. грн. 

Тобто доходи міського бюд-
жету Боярки у понад 70 разів 
більші за доходи Малютянки. 
Проте для того, щоб зрозуміти, 
багато це чи мало, порівняємо 
визначені показники з розра-
хунку на душу населення. 

Станом на 2016 рік Боярка 
має населення 35 700 осіб, а жи-
телів Малютянської сільської 
ради – 1 678 осіб, Відповідно, 
доходи на оду особу складати-

ВТРАЧЕНІ 
МОЖЛИВОСТІ

муть: для Боярки – 1 337,57 грн., 
для Малютянки – 399,28 грн. на 
рік. Для боярчан цей показник 
уже більший у 3,34 рази. 

Відповідно до статті 94                 
Бюджетного кодексу України, 
загальний обсяг фінансових ре-
сурсів за кожним видом видат-
ків, що враховуються при ви-
значенні обсягу міжбюджетних 
трансфертів, розраховується на 
підставі державних соціальних 
стандартів та нормативів, що 
встановлюються законом та ін-
шими нормативно-правовими 
актами.

Щодо видатків, то для Ма-
лютянки справи виглядають до-
волі кепсько. Так, відповідно до 
згаданого раніше рішення «Про 
затвердження сільського бю-
джету на 2016 рік» визначаємо, 
що видатки загального фонду 
сільського бюджету Малютян-
ки на 2016 рік складають 670,0 
тис. грн. Основним їх спря-
муванням стало: оплата праці 
працівників бюджетних уста-
нов, нарахування на заробітну 
плату, придбання медикаментів 
та перев’язувальних матеріалів, 
забезпечення продуктами хар-
чування, трансферти населен-
ню, оплати комунальних послуг 
та енергоносіїв. Ще було виді-
лено 20 тис. грн. на реалізацію 
соціальної програми. Ось і усе. 
Проте ці видатки не враховують 
освітню субвенцію на утриман-
ня Малютянської ЗОШ І-ІІ сту-
пенів у розмірі 2 341 469,00 грн., 
що загалом надійшли з держав-
ного та районного бюджетів за 
2016 рік.  

Результат маємо такий: 
отримуємо 670,0 тис. грн., а ви-
трачаємо 3 011 469,00 грн. 

Щодо видатків Боярки, то ма-
ємо такі показники (див. табл. 1). 

Таким чином, якщо доходи 
міста складають 47 751,5 тис. 
грн. то видатки – 34 237,0 тис. 
грн. Різницю 13 514,5 тис. грн. 
можна сміливо спрямовувати 
на розвиток міста. Що й було 
зроблено у 2016 році. 

Здавалося, що ще треба?.. 
Чому ж тоді боярська громада 
так наполегливо заявляє про 
об’єднання? Адже, на перший 
погляд, у неї справи йдуть не-

Таблиця 1

СТРУКТУРА
основних статей видатків Боярської міської ради за 2016 рік

СТАТТІ ОСНОВНИх ВИДАТКІВ СУМА, ТИС. гРН.

Органи місцевого самоврядування 8 489,7

Благоустрій міста 9 174,6

Дотація ЖКГ 8 959,2

Засоби масової інформації 540,00

Вуличне освітлення  2 552,2

Соціальний захист 1 377,1

Видатки на культуру 547,8

Видатки на спорт 795,3

Інше 1 801,1

Разом: 34 237,0

Разом: 34 237,0

Малюнок 1. Порівняння дохідної частини бюджетів 
Боярської міської та Малютянської сільської рад у разі об’єднання 

(на основі розрахунків за 2016 рік)

погано? На практиці, «досвід 
наполегливо підказує», що тут 
щось не те. І зріє у головах сіль-
ських депутатів підступна дум-
ка, що містяни хочуть надурити. 
То у чому ж полягає секрет?

А «секрет» полягає у мож-
ливостях, які створила держава 
при набутті статусу об’єднаної 
територіальної громади – ОТГ. 
Давайте будемо рахувати. 

Отже… Якщо брати за основу 
розрахунків фінансові показни-
ки бюджетів Боярки та Малю-
тянки за 2016 рік, то матимемо 
наступні дані. Дохід Малютян-
ської сільської ради за 2016 рік 
склав 670,00 тис. грн. Відповід-
но до чинного законодавства, 
при об’єднанні до ОТГ переда-
ється 60 % податку на доходи 
фізичних осіб (далі ПДФО). Для 
Малютянки цей показник (за 
даними Київського обласно-
го офісу реформ – далі КООР) 
складає 140,00 тис. грн. Тоді зве-
дений дохід Малютянки стано-
витиме 810,00 тис. грн. 

Відповідно для Боярки цей 
показник становитиме: власний 
дохід – 47 751,5 тис. грн. плюс 
106 000,00 тис. грн. – (ПДФО 
для Боярки, дані КООР) плюс 
27 000,00 тис. грн. – освітня 
субвенція. Разом дохід Боярки 
складе 180 751,50 тис. грн. 

Таким чином дохідна час-
тина об’єднаної територі-
альної громади становитиме                                    
181 561,50 тис. грн. (див. мал. 1).

Щодо видатків бюджету, то 
матимемо наступну динаміку. 
Як уже було зазначено, Бояр-

ка на власні потреби витрачає 
34 237,0 тис. грн. Додаймо ще 
видатки на освіту, медицину, 
культуру – близько 57 000,00 
тис. грн. (врахувавши у цю 
суму видатки на Малютянську 
ЗОШ І-ІІ ступенів) та держав-
ну освітню субвенцію розмі-
ром 27 000,00 тис. грн. Також 
до суми долучаємо видатки 
бюджету Малютянської сіль-
ської ради у розмірі 670 тис. 
грн. та видатки на утримання 
Малютянського фельдшер-
сько-акушерського пункту 
приблизно 500 тис. грн.  

Разом видаткова части-
на бюджету об’єднаної те-
риторіальної громади складе                                      
119 407,0 тис. грн. 

Різниця доходів та видатків 
або зведений дохід об’єднаної 
територіальної громади складе 
62 154,5 тис. грн. 

Це означає, що за результа-
тами об’єднання Боярки, Ма-
лютянки та Іванкова, після ви-
плати обов’язкових платежів, у 
бюджеті громади залишиться 
понад 62 млн. грн. на рік! А це вже 
власні кошти, які можуть та бу-
дуть спрямовані на власний роз-
виток майбутньої ОТГ. І цими 
коштами буде розпоряджатися 
уже не держава, не область, не 
район, а сама об’єднана громада. 
Тобто – ми з вами. 

Оце й увесь «секрет» прагнен-
ня Боярки до об’єднання. Адже у 
боярчан уже давно укорінилося 
розуміння: якщо об’єднаємося, 
то виграємо разом: і Боярка, і 
Малютянка. Об’єднаємося – й 
отримаємо можливості та ресур-
си для розвитку.

Як бачимо, реальним «здо-
бутком» нашої спільної (Боярки 
та Малютянки) бездіяльності у 
2016 році стала фактична втрата 
майже 62 млн. грн. на власний 
розвиток. То ж і думайте, хто у 
такому разі за розвиток грома-
ди, а хто – проти. На нашу дум-
ку, висновки – очевидні. 

А якщо ще пройде рік і ми 
нічого не змінимо, то нам так 
і залишиться латати дірки з 
маленькими бюджетами. А 
можливості, які зараз створює 
держава для нових об’єднаних 
громад, так і лишаться неви-
користаними можливостями.

Валерій Шульга,
перший заступник 

Боярського міського голови

‘
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11 квітня в рамках програ-
ми «Маршрути успіху» відбувся 
навчальний візит «Утворення та 
організація діяльності апарату 
управління об’єднаної терито-
ріальної громади. Процедура та 
проблеми» представників Теті-
ївського, Києво-Святошинсько-
го та Білоцерківського районів 
Київської області до м. Іллінці                
Вінницької області.

Організатор поїздки – Асоці-
ація міст України за підтримки 
USAID, які реалізують проект 
«Розробка курсу на зміцнення 
місцевого самоврядування в 
Україні» (ПУЛЬС). Києво-Свя-
тошинський район представля-
ли заступник Боярського місь-
кого голови Тетяна Кочкова, 
керуюча справами виконавчого 
комітету Боярської міської ради 
Марія Рябошапка, депутат Бо-
ярської міської ради Зоя Вибор-
на, голова громадської ради Ки-
єво-Святошинської РДА Ольга 
Квасова та член громадської 
ради Києво-Святошинської 
РДА Ніна Богданова. 

Гостей привітали Іллінецький 
міський голова Володимир Ящук 
та виконавчий директор Київ-
ського РВ АМУ Гаррі Мартін.

Про те, як створювалась 
об’єднана громада, скільки рад 
та населених пунктів увійшло 
до її складу, про успіхи, досяг-
нення, проблеми, які довелось 
вирішувати новоствореному 
органу місцевого самовряду-
вання, розповів колегам з Ки-
ївщини Іллінецький міський 
голова Володимир Ящук.

Перший заступник міського 
голови Олег Дмитрик зупинив-
ся на основних етапах утворен-
ня об’єднаної громади – від 

З БОЯРЧАНАМИ ПОДІЛИЛИСЬ ДОСВІДОМ ОБ’ЄДНАННЯ

пропозиції сільським громадам 
та рішення міської ради щодо 
об’єднання до постанови ЦВК 
про вибори; розповів про орга-
нізаційну структуру Іллінецької 
міської об’єднаної територіаль-
ної громади, основні стратегіч-
ні цілі та завдання.

Про організацію діяльності 
управління освіти, комуналь-
ного закладу «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги», 
комунального закладу «Центр 
культури, мистецтва та естетич-
ного виховання» Іллінецької місь-
кої ради поінформували присут-
ніх начальник управління освіти 
Світлана Крот, головний лікар 
Олександр Бабушок, директор 
центру культури Микола Романов.

Серед основних питань, які 
найбільше цікавили гостей, було 
й питання формування бюджету 
об’єднаної громади та фінансо-
вої децентралізації. Вичерпну 
інформацію щодо формування 
дохідної та видаткової частини 
бюджету об’єднаної громади, 
можливостей для фінансування 
проектів розвитку надала на-
чальник фінансового управлін-
ня ОТГ Тетяна Івашківська.

Цікавим був і виступ в. 
о. старости сіл Красненьке 
та Лиса Гора Валерії Підліс-
няк, яка розповіла про роботу                                            
старости в нових умовах.
ПРАКТИЧНЕ ВТІЛЕННЯ ТЕОРІЇ В ЖИТТЯ

Головний позитив децен-
тралізації полягає у передачі 
значної частини повноважень 
та бюджетів від державних ор-
ганів органам місцевого само-
врядування. 

У 2016 році відбулося 
об’єднання Іллінецької міської 
ради з сімома сільськими гро-
мадами в одну територіальну 

громаду з центром у м. Іллін-
ці, а це 20 населених пунктів, 
у яких проживає понад 18 тис. 
осіб. Варто нагадати, що за офі-
ційними даними статистики 
(станом на 2016 рік) на терито-
рії лише Боярки зареєстровано 
35700 громадян, а за неофіцій-
ними даними на території на-
шого міста проживає понад 50 
тис. осіб. За умови об’єднання 
Боярки з іншими населеними 
пунктами лише ця обставина 
дозволить Боярській ОТГ ви-
йти на якісно новий рівень. 
Забігаючи наперед, можемо 
констатувати, що чимало до-
сягнень Іллінецької ОТГ вже 
успішно втілені в нашому місті.

Після об’єднання Іллінець-
кої громади було створено 
нову структуру надання адміні-
стративно-соціальних послуг: 
управління освіти, фінансів, 
центр первинної медицини, а 
згодом – комунальний заклад 
«Центр культури, мистецтва та 
естетичного виховання». Де-
централізація дала змогу спря-
мовувати і розробляти власну 
стратегію щодо напрямку руху і 
впровадження реформ, не чека-
ючи вказівок «зверху». 

На основі стратегії збалан-
сованого розвитку вінницького 
регіону було розроблено прог-
раму соціально-економічного 
розвитку Іллінецької ОТГ на 
2017 рік. Вона базується на еко-
номічному, соціальному, еко-
логічному та культурному про-
гресі. З травня 2016 року було 
реалізовано 4 проекти, а на 
2017 рік заплановано ще 12. Ось 
лише деякі з них.

Проект «Іллінці – безпечне 
місто» забезпечив комфортні 
умови для безпечного прожи-

вання жителів і гостей міста та 
попередження правопорушень 
шляхом встановлення спеці-
алізованого відеонагляду (12 
відео-камер зовнішнього спо-
стереження). Встановлено 10 
нових ліхтарів з метою якісного 
освітлення центральної площі 
міста. У 3 селах (Василівка, Пав-
лівка та Красненьке) також вже 
розроблені проекти освітлення 
вулиць та розпочато роботи зі 
встановлення ліхтарів.

У межах проекту «Іллінці 
без сміття» закуплено та вста-
новлено на території громади 
40 решіткових контейнерів для 
пластикових відходів і 40 баків 
для твердих побутових відходів. 
Є обладнання для пресування 
ПЕТ-пляшок, які Іллінці про-
дають за 5,80 грн. за кілограм 
на Вінницю. Відтак від початку 
2016 року таким чином вдалося 
заробити до 50 тис. грн. у бюд-
жет ОТГ. Закуплено техніку, 
яка збиратиме сміття по селах. 
Найближчим часом планується 
поставити сміттєсортувальну 
лінію. З екологічного фонду об-
ласного бюджету на цей проект 
вже виділено 3 млн. грн. з умо-
вою подальшого дофінансу-
вання. Адже загальний бюджет 
проекту – близько 5,5 млн. грн. 

Повертаючись до боярських 
реалій, слід нагадати, що впро-
довж кількох останніх років, з 
початком децентралізації, Бо-
ярка вже відчула ефект від збіль-
шення надходжень до міського 
бюджету. А статус ОТГ дозво-
лить цю суму збільшити в рази.

Одним із найважливіших є 
фінансове питання. Як показує 
практичний досвід м. Іллінці, 
об’єднання надає змогу завдяки 
надходженню субвенцій на роз-
виток інфраструктури та збіль-
шенню бюджету за рахунок 
надходжень ПДФО (60 % за-
лишається в бюджеті громади) 
акумулювати додаткові кошти 
на місцях і використовувати їх 
на благоустрій та підвищення 
стандарту життя громадян. 

Для порівняння: доходи до 
бюджету Іллінецької міської 
ради в частині власних надход-
жень до об’єднання складали 
18 млн. грн., після об’єднання 
зросли до 68,9 млн. грн. Тоб-
то – на 56,9 млн. грн., або в 5,7 
разів більше! Таке зростання 
власних надходжень в основно-
му відбулося за рахунок податку 
з доходів фізичних осіб (77 % 
від загальної кількості всіх над-
ходжень) у сумі 53,3 млн. грн. 
Також на 1,7 млн. грн. збільши-
лися надходження за рахунок 
сплати земельного податку та 
на 2,2 млн. грн. – єдиного по-
датку. Значний прибуток дають 
молочна компанія ТОВ «Люст-
дорф», Іллінецький цукровий 
та цегельний заводи, лісгосп та 
приватні підприємства.

При цьому не виправдалися 
побоювання селян, які думали, 
що місто забере кошти собі, а 
тому ставилися до децентра-
лізації з недовірою. Вийшло          
навпаки: села користуються 
коштами і послугами, які надає 
місто. Лише за 3 місяці цього 
року було зароблено 15 млн. 
грн., з яких 13 млн. – прибуток 
від Іллінців, 2 млн. – від при-
єднаних громад. Адже відтепер 

всі «харчуються» зі споживчого 
кошика, на наповнення якого 
заробили спільно. «У нас про-
водиться щомісячний облік усіх 
витрат і прибутків», – зазначає 
міський голова Іллінців Воло-
димир Ящук. 

Водночас із збільшенням до-
ходів ОТГ зросли й видатки, за-
гальна сума яких до об’єднання 
громади становила 18 млн. грн., 
а після об’єднання – 115,9 
млн. грн., що на 95,3 млн. грн. 
більше, в т. ч. цільова субвенція –                                                                            
47,0 млн. грн. Найбільші ви-
датки в галузі освіти – 59,2 млн. 
грн. Видатки медицини склада-
ють 18,2 млн. грн., житлово-ко-
мунального господарства – 6,5 
млн. грн., видатки бюджету 
розвитку становлять 12,4 млн. 
грн. проти 3,5 млн. грн. за від-
повідний період минулого року. 
Боярчан та наших сусідів такі 
цифри (у наших масштабах по-
множені на рази) мають нади-
хати на створення об’єднаної 
територіальної громади.

На що ж витрачаються ці 
кошти? Управлінню освіти Іл-
лінецької міської ради підпо-
рядковано 11 дошкільних та 11 
загальноосвітніх навчальних 
закладів, в яких виховується та 
навчається відповідно 837 ді-
тей та 2014 учнів, тобто – 50 % 
учнів всього району. У школах 
працює 235 педагогічних пра-
цівників, у ДНЗ – 95. Також на 
території громади функціонує 
Іллінецький державний аграр-
ний коледж, в якому навчається 
725 студентів.

На території об’єднаної гро-
мади створено комунальний 
заклад «Центр первинної меди-
ко-санітарної допомоги» Іллі-
нецької міської ради, в складі 
якого функціонує 3 амбулаторії 
загальної практики сімейної 
медицини та 12 фельдшерсько-
акушерських та фельдшерських 
пунктів, які забезпечені необ-
хідним медичним обладнан-
ням, інвентарем та телефонним 
зв’язком. Медичний заклад на-
дає первинну медичну допомогу 
понад 18 тис. жителів об’єднаної 
громади. У 2017 році придбано 
17 комп’ютерів та 25 принтерів 
для стовідсоткового забезпечен-
ня автоматизації робочих місць 
сімейних лікарів, медсестер та 
медичних статистиків. Про-
ведено підключення амбулато-
рій ЗПСМ до мережі Інтернет, 
створено локальну сітку, в яку 
об’єднані всі три амбулаторії. 

Створений на початку 2017 
року КЗ «Центр культури мис-
тецтва та естетичного вихован-
ня Іллінецької міської ради» 
об’єднує всі заклади сфери 
культури населених пунктів, що 
увійшли до ОТГ. Нині ведеться 
робота об’єднання бібліотек в 
єдину мережу. На часі створен-
ня міської школи естетичного 
виховання шляхом реорганіза-
ції дитячої музичної школи.

Спортивна інфраструктура 
об’єднаної територіальної грома-
ди включає 64 спортивні споруди, 
зокрема: 8 спортивних залів пло-
щею не менше 162 кв. м, 5 фут-
больних полів, 51 відкритий спор-
тивний майданчик. 

Продовження на стор. 3
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У дитячо-юнацькій спор-
тивній школі навчально-трену-
вальним процесом за 5 видами 
спорту (баскетбол, волейбол, 
легка атлетика, настільний теніс, 
футбол) охоплено 398 учнів. Діє 
спортивно-оздоровчий комп-
лекс та 3 громадські організа-

ції фізкультурно-спортивного 
спрямування. 

Серед досягнень реформи 
децентралізації в Іллінець-
кій територіальній громаді є 
працевлаштування жителів 
об’єднаних населених пунктів. 
Виконувачам обов’язків старост 
(оскільки вибори ще не прово-
дилися) було передано значні 
повноваження. Крім старост у 

сільських радах працюють діло-
води та землевпорядники, а та-
кож працівники з благоустрою 
від міського комунального під-
приємства «Добробут» (на його 
балансі знаходяться сміттєвози, 
грейдери, автовишка тощо). На 
кожну сільську раду було заку-
плено мотокоси й бензопили. 
При цьому максимально ви-
користовуються всі наявні ре-

сурси. Наприклад, зрізаними 
під час благоустрою сіл дерева-
ми будуть взимку опалюватися 
школи й садочки.     
РОБОЧИй ДЕНЬ ОБ’ЄДНАНОЇ гРОМАДИ

Після офіційної частини 
учасники візиту мали змогу 
оглянути місто, яке жило в своє-
му звичайному робочому ритмі.

Зокрема, під час цієї екскур-
сії учасники заходу завітали до 
комунальних закладів «Добро-
бут» та «Іллінціводоканал» Іллі-
нецької ОТГ. А ще боярчан за-
цікавив Іллінецький державний 

аграрний коледж як заклад під-
готовки фахівців для ОТГ. Що 
й не дивно. Адже навчальний 
заклад відповідного профілю 
існує і в Боярці.

Взагалі ж у напрямку роз- 
витку м. Іллінці та Боярки є 
багато спільного. Суттєва від-
мінність поки що лише одна: 
до створення об’єднаної тери-
торіальної громади ми поки що 
лише прагнемо. То коли ж мрії, 
продиктовані вимогами часу і 
реаліями сьогодення, врешті-
решт таки стануть реальністю?

«Коли команда Олександра 
Зарубіна йшла до влади, то вже 
тоді ми мали певну концепцію 
розвитку міста. На нашу дум-
ку, попередня структура влади 
потребувала кардинального 
оновлення. Тому одним із най-
важливіших завдань була побу-
дова чіткої структури та страте-
гії управління. 

Правильно говорять: «Ніщо 
так дорого не обходиться місту, 
як дешеве управління».

Структурування влади в Бо-
ярці відбувалось з урахуванням 
вимог реформи децентралізації. 
Нині ми вже можемо говорити, 
що апарат виконавчого коміте-
ту в цілому сформовано.

І це не лише переїзд Бояр-
ської міської ради з одного при-
міщення по вул. Білогородській, 
13 на вул. Грушевського, 39. Це 
і зміна структури виконавчого 
комітету. 

Розширення апарату – це не 
наша забаганка, а вимога часу, 
пов’язана з передачею багатьох 
повноважень влади на місцевий 
рівень, з особливостями роз-
витку країни і, зокрема, з про-
веденням децентралізації. 

У результаті проведених змін 
у нас з’явились нові відділи: 

• з питань реєстрації місця 

проживання громадян та веден-
ня і формування реєстру тери-
торіальної громади; 

• державної реєстрації; 
• державного архітектурно-

будівельного контролю; 
• землекористування та ка-

дастру; 
• містобудування та архітек-

тури. 
Детальніше структуровані 

відділи: 
• з питань житлово-кому-

нального господарства, тран-
спорту та надзвичайних ситуа-
цій; 

• фінансів, економічного 
розвитку та торгівлі; 

• загальний відділ; 
• з питань освіти, культури, 

молоді, спорту та соціального 
захисту.

Розширюємо юридичний 
відділ. Ось-ось на повну потуж-
ність запрацює Центр надання 

ВАЛЕРІй ШУЛЬгА: 
«УДОСКОНАЛЮЄМО УПРАВЛІННЯ МІСТОМ»

адміністративних послуг. Вій-
ськово-обліковий стіл реорга-
нізовано на військово-облікове 
бюро. Створюється інформа-
ційно-аналітичний відділ. 

Кожен з цих відділів має свої 
завдання і надає певні послуги 
жителям міста і всі разом вони 
складають цілісну систему.

Нами зроблено все для того, 
щоб громадянин міг прийти і в 
одному місці отримати повний 
комплекс адміністративних   
послуг: зареєструвати місце 
проживання, майнові чи речо-
ві права, отримати довідку чи 
консультацію.

Завдяки цим змінам Бояр-
ка вже готова стати містом об-
ласного значення або центром 
майбутньої об’єднаної терито-
ріальної громади. Усі ці кроки 
поступово готують нашу інфра-
структуру до переходу міста на 
якісно новий рівень.

Щопонеділка та щочетверга 
при Боярській міській раді пра-
цюватимуть фахівці відділення 
Пенсійного фонду України. Це 
також дозволить жителям Бо-
ярки зекономити час та кошти 
під час вирішення своїх питань 
щодо пенсійного забезпечення. 

Створення структури влади 
фактично створило умови для 
втілення стратегічних планів 
розвитку міста, оскільки ми вже 
маємо інструменти для роботи з 
проектами, планами, інвести-
ційними коштами тощо. 

Досконаліші інструмен-
ти впливатимуть на якість 
управлінських рішень. Інвес-
торам із Західної Європи за 
таких умов буде цікаво пра-
цювати з нами. А ми зможемо 
реалізувати наші стратегічні 
цілі і будувати Боярку такою, 
якою хочемо її бачити».

Продовження зі стор. 2

Люди можуть і повинні допо-
магати один одному. Саме цим за-
ймаються активісти Громадського 
формування «Боярський міський 
патруль». Про діяльність БМП чита-
чам «Боярка-інформ» розповів його 
керівник Володимир Макаров.

«Впродовж квітня наряди 
БМП проводили відпрацюван-
ня щодо дотримання Правил 
благоустрою в приватному сек-
торі. Звертали увагу на засмі-
чення та захаращення терито-
рій червоних зон благоустрою, 
тобто місця загального корис-
тування, у даному випадку – 
біля осель громадян від паркана 
до паркана. Зокрема, на скла-
дування будівельних матеріалів, 
дров на вулиці поблизу паркана.

Громадяни досить адекват-
но реагують на зауваження. Але 

деякі сперечаються, не шкоду-
ючи ні нашого, ні свого часу. 
Такий випадок був на вул. На-
бережній. За допомогою інших 
жителів вулиці, цей громадянин 
почув нас і вже почав прибира-
ти біля свого паркану. Така ж 
проблема була по вул. Січових 
стрільців (колишня Пролетар-
ська). Там громадянин обіцяв 
прибрати будівельні матеріа-
ли та дрова до великодніх свят. 
Свою обіцянку він не виконав 
і в результаті 18 квітня праців-
ники БМП знову мали з ним 
розмову. При спробі скласти 
протокол про адміністративне 
правопорушення, громадянин 
заховався за своїм парканом. 
Такий вчинок ми не залишимо 
безкарним. Можливо, буде за-
лучено поліцію, громадськість, 
щоб вплинути на порушника.

БМП СПІШИТЬ НА ДОПОМОгУ На жаль, з такими випадка-
ми доводиться стикатися майже 
щодня.

Інша проблема – несанк-
ціонована торгівля в місцях 
загального користування. Ми 
розуміємо бабусь, які змушені 
виживати. Вони порушують за-
конодавство, продаючи влас-
норуч вирощені квіти чи кріп з 
петрушкою. 

На жаль, трапляються ви-
падки, коли деякі недобро-
чесні підприємці віддають 
свій товар на реалізацію таким 
бабусям та дідусям. І вони 
розкладають на весь тротуар 
великий асортимент товару. 
Такі дії наряд патруля зупиняє, 
навіть були випадки складан-
ня протоколу про правопору-
шення. До молодих людей, які 
можуть працювати офіційно, 
працівники патруля ставлять-
ся суворіше.

Наряди БМП також допо-
магають нарядам поліції під час 
патрулювання міста. Під час ве-
ликодніх свят наші працівники 
здійснювали супроводження 
хресної ходи римо-католицької 
громади 14 квітня 

Під час поминальних днів 
наряди БМП спільно з поліці-
єю будуть забезпечувати охо-
рону правопорядку безпосеред-
ньо на всіх трьох кладовищах. 
Знову гостро постане питання 
щодо паркування автомобілів 
біля кладовищ. Міськвикон-
ком звернувся до відділу поліції 
щодо виділення спеціальних 
нарядів поліції для регулюван-
ня дорожнього руху.

Цього місяця наряд БМП 
за допомогою громадян, які 
проживають по вул. Героїв Не-
бесної Сотні (колишня вулиця 
Островського), спрацювали 
щодо упередження крадіжки з 

осель. Був виклик від жителів 
про те, що невідома особа вино-
сить з будинку речі. Наш наряд 
своєчасно виїхав на місце події. 
На жаль, крадій, коли побачив 
працівників БМП, з місця при-
годи зник, але викрадені речі 
було спільно з нарядом поліції 
вилучено і повернуто власни-
ку. Особу крадія встановлено і 
тепер вживаються заходи щодо 
його виявлення.

У квітні через відсутність де-
яких бійців (хтось хворіє, хтось 
в АТО) на маршрутах патрулю-
вання щодня і цілодобово пра-
цюють один-два наряди. Зага-
лом працює 13 активістів. 

Наголошую, що у месендже-
рі «Telegram» можна приєдна-
тися до нашої спільноти – «Без-
печне місто Боярка».

Звернутися за допомогою 
можна за тел.: (063) 588-93-43; 
(068) 876-43-97.

З БОЯРЧАНАМИ ПОДІЛИЛИСЬ ДОСВІДОМ ОБ’ЄДНАННЯ
ВАЖЛИВО
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ДО АВАРІйНО-ДИСПЕТЧЕРСЬКОЇ 
СЛУЖБИ НАДІйШЛО ЗАЯВОК:

аварійні роботи – 64 
ліфтове господарство – 43
електрогосподарство – 38
вуличне освітлення – 14
вивіз ТПВ – 37.

ПРАЦІВНИКАМИ ВИРОБНИЧИх ДІЛЬНИЦЬ:
своєчасно виконані роботи 

з усунення аварійних ситуацій;
проведено ремонт аварійної 

ділянки мережі водопостачан-
ня у другому під’їзді по вул. Бі-
логородській, 25; 

проведено ремонт покрівлі 
дахів над окремими квартирами 
будинків по вул. Дежньова, 5 та 
вул. Б. Хмельницького, 80; 

тривають роботи з благо-
устрою прибудинкових територій;

ДІЛЬНИЦЕЮ БЛАгОУСТРОЮ:
виконуються роботи з онов-

лення вуличного освітлення: 
завершено роботи по вул. 

Франка, Київській (від ринку 
до вулиці Піщаної, 1); 

на території, прилеглій до 
Свято-Михайлівської церкви; 

проведено значний обсяг 
робіт з прибирання прибор-
дюрної території на головних 
вулицях міста; вивезено при-
близно 150 т земельно-піщаної 
суміші; вулиці підготовлені до 
проведення дорожньої розміт-

КП «БгВУЖКг» ПОВІДОМЛЯЄ

Проводиться поточний ремонт під’їзду 
у будинку по вул. Вокзальній,12

Завершено роботи з кронування дерев поблизу 
будинку по вул. Сєдова, 13

Вивезено майже 300 м3 негабаритного сміття, гілля, трави

По вул. Шевченка (в районі кладовища) 
встановлено додатково 14 ліхтарів 

ки, роботи будуть виконуватися 
за сприятливих погодних умов; 

проведено ямковий ремонт 
дорожнього покриття площі 
Перемоги; роботи продовжу-
ються по вул. Лисенка;

спільно з комунальним під-
приємством КП «Міська ри-
туальна служба» проводиться 
робота з благоустрою кладовищ 
м. Боярка до поминальних днів;

найближчим часом за сприят-
ливих погодних умов планується 
провести грейдерування вулиць в 
історичній частині м. Боярка.

Роботи з благоустрою м. Бо-
ярка в рамках двомісячника бла-
гоустрою тривають. 

ПЕНСІйНИй ФОНД ОБСЛУгОВУЄ І В БОЯРЦІ

З 20 квітня у приміщен-
ні Боярської міської ради за 
адресою: вул. М. Грушевського 
(Жовтнева), 39 для жителів міс-
та з’явилася нова послуга. 

Представник Києво-Свя-
тошинського об’єднаного 
управління Пенсійного фонду 

України Київської області веде 
прийом громадян: 

з 9:00 до 16:00 щопонеділка 
та щочетверга.

Надаються послуги: прийом 
документів на оформлення та 
здійснення перерахунку пенсій, 
а також надання консультацій.

Підрядною організацією замінено вуличне освітлення 
на нових опорах по вулиці Самійленка 
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28 квітня 2017 р. у Боярці відбудеться навчання для 
широких кіл громадськості з підготовки проектних пропози-
цій на виконання бюджету участі. Цього року громада міста 
сама вирішить, куди спрямувати півмільйона гривень, вже ви-
ділених із бюджету міста. Для цього потрібно навчитися писа-
ти проекти та знати, як за них проголосувати. 

Навчання проведуть спеціалісти Інституту Регіональ-
ного Розвитку. Про місце і час навчання буде додатково 
повідомлено на офіційній сторінці бюджету участі в м. Бо-
ярка: gb.mistoboyarka.gov.ua та на офіційній сторінці БМР у 
Facebook. 

КП «БОЯРКА-ВОДОКАНАЛ» ПОВІДОМЛЯЄ 

12 квітня, в переддень чисто-
го четверга, апарат виконавчого 
комітету Боярської міської ради 
практично у повному складі ви-
йшли… на озера!

Завдання, яке самі собі по-
ставили міські урядовці – приб-
рати від сміття  після закінчення 
робочого дня береги Шкільного 
та Лісного ставків.

Спочатку були шоковані, 
коли побачили «сміттєві родо-
вища» на берегах та поблизу во-
дойм. Навіть легкий сумнів взяв: 
чи вдасться за один день осили-
ти прибирання двох водойм? Та, 

як то кажуть, очі бояться, а руки 
роблять. За роботою та жартами 
з приводу того чи іншого «впо-
льованого» сміттєвого ексклю-
зиву (наприклад, дві банки з 
цілком придатною до викорис-
тання білою та зеленою фарбою) 
час летить непомітно.

По можливості, знайдені 
«скарби» відразу сортували. І ре-
зультат не забарився: після за-
кінчення «водяної толоки» ви-
росла солідна купа з 16 великих 
сміттєвих міхів скла, 23 таких 
же мішків пластикових пляшок 
та 29 мішків різного непотребу, 
який сортуванню не підлягає! 

ВОДЯНА ТОЛОКА БОЯРСЬКОЇ МІСЬКРАДИ, АБО 
ЗРОБИТИ МІСТО ЧИСТИМ МОЖЕ КОЖНИй!

Мішки ретельно зав’язали та 
склали на узбіччі дороги між 
ставками. Додайте до цього 
близько двох десятків мішків на 
Малютянському шляху – і ви 
зрозумієте весь обсяг пророб-
леної роботи. І це всього лише 
приблизно три години дружної 
колективної праці!

Ось так особистим прикла-
дом боярська влада продемон-
струвала боярчанам, як реально 
та конкретно потрібно працю-
вати на користь рідного міста. 
Якщо, звісно, ти його дійсно 
любиш. 

Радіслав Кокодзей 

Бюджет міських ініціатив 
громадський Проект Боярка

Бюджет міських ініціатив           
дозволяє мешканцю взяти участь 
у тому, як і де бюджетні кошти мо-
жуть використовуватися для поліп-
шення життя міста. Подавайте свої 
проекти і голосуйте за цікаві ідеї. 
Проекти, які найбільше підтрима-
ють мешканці, будуть реалізовані з 
бюджету мiста.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту 

регуляторного акта – рішення 
виконавчого комітету Боярської 
міської ради «Про затверджен-
ня Положення про конкурсну 
комісію щодо призначення 
управителя з управління багато-
квартирним будинком та складу 
конкурсної комісії»

Виконавчий комітет Бояр-
ської міської ради, відповідно до 
ст. 9 Закону України «Про засади 
державної регуляторної політи-
ки у сфері господарської діяль-
ності», з метою одержання за-
уважень і пропозицій фізичних 
та юридичних осіб, їх об’єднань 
повідомляє про оприлюднення 
проекту регуляторного акта – рі-
шення виконавчого комітету 
Боярської міської ради «Про 
затвердження Положення про 
конкурсну комісію щодо при-
значення управителя з управлін-

ня багатоквартирним будинком 
та складу конкурсної комісії». 

Стислий зміст регуляторного 
акта.

Регуляторний акт розроб-
лений відповідно до вимог За-
конів України «Про засади дер-
жавної регуляторної політики 
у сфері господарської діяль-
ності», «Про місцеве самовря-
дування в Україні», Методики 
проведення аналізу впливу ре-
гуляторного акта, затвердженої 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 11.03.2004 р. № 308.

Строк дії регуляторного 
акта необмежений, з можли-
вістю внесення до нього змін 
та його відміни, у разі зміни 
чинного законодавства та з ін-
ших причин.

Спосіб оприлюднення 
регуляторного акта – газета 
«Боярка інформ». 

Пропозиції та зауважен-

ня до проекту регуляторного 
акта приймаються письмово 
впродовж місяця з дня опри-
люднення регуляторного акта 
за адресою: м. Боярка, вул. М. 
Грушевського, 39, каб. 9 або за 
тел.: (04598) 40-650.

З текстом проекту регулятор-
ного акта, аналізом регулятор-
ного впливу до проекту рішення 
виконавчого комітету Боярської 
міської ради «Про затверджен-
ня Положення про конкурс-
ну комісію щодо призначення 
управителя з управління багато-
квартирним будинком та скла-
ду конкурсної комісії», а також 
з Положенням про конкурс-
ну комісію щодо призначення 
управителя з управління бага-
токвартирним будинком мож-
на ознайомитися на офіційно-
му веб-сайті Боярської міської 
ради: www.mistoboyarka.gov.ua та 
на сайті: www.boyarka inform.com.

Перший робочий день у но-
вому приміщенні для праців-
ників КП «Боярка-Водоканал» 
ознаменувався працею на свіжо-
му повітрі з граблями та мітлами 
у руках. Наведення порядку у 
місці свого нинішнього пере-
бування для них стало не лише 
корисною для довкілля справою, 
а й символічним вчинком.

10 квітня одразу після пере-
їзду у приміщення, яке раніше 

займала Боярська міська рада, 
працівники водоканалу взяли 
участь у прибиранні парку Пе-
ремоги. До прибирання також 
приєднались працівники Вій-
ськово-облікового бюро та гро-
мадські активісти. 

Для вивезення зібраного 
листя та сміття комунальне під-
приємство «БГВУЖКГ» допо-
могло спецтехнікою.

У ПАРКУ ПЕРЕМОгИ 
ВІДБУЛОСЬ ПРИБИРАННЯ

Впродовж останнього тиж-
ня було виконано:

• проводиться робота зі спо-
живачами щодо упорядкування 
технічної документації: техніч-
них умов, проектів на підклю-
чення систем холодного водо-
постачання та водовідведення;

• відновлено роботу трьох 
артезіанських свердловин (по 
вул. Колгоспній та артсердло-
вин № 2 і 3 поблизу вул. Білого-
родської, 63), які вийшли з ладу 
через крадіжку електричного 
обладнання (кабелю та щитів 
управління). За фактом цієї 

крадіжки було зроблено звер-
нення до поліції, ведеться роз-
слідування;

• проводилось усунення аварій 
за заявками мешканців: по вул. 
Калиновій, 12, Київській, 73;

• здійснено демонтаж та ви-
везено на територію очисних 
споруд металевий паркан зі ста-
рого кладовища;

• триває встановлення лі-
чильників води споживачам;

• проводиться ремонт чоти-
рьох коридорів блоку ємностей 
на очисних спорудах. 

КП «БОЯРКА-ВОДОКАНАЛ» 
ЗАПРОШУЄ НА ПОСТІйНУ РОБОТУ

• Електрогазозварників 4, 5 розрядів;
• Слюсарів АВР 4, 5 розрядів;
• Машиніста екскаватора 5, 6 розрядів.

За довідками звертатись за тел.: 41-265; 41-753.

Шановні споживачі! КП «БОЯРКА-ВОДОКАНАЛ» 
змінило своє фактичне місце розташування:  

вул. Білогородська, 13 

каб. № 1, бухгалтерія, тел.: 41-953
каб. № 2, начальник відділу кадрів, 
інспектор із зв’язків з громадськістю, тел.: 41-165
каб. № 3, виробничо-технічний відділ, тел.: 41-267
каб. № 4, юридичний сектор, тел.: 41-266
каб. № 6, відділ збуту (абонентський), тел.: 46-966
каб. № 8, директор, головний інженер, тел.: 41-265, 41-753
каб. № 9, відділ збуту (контролери), тел.: 46-966
каб. № 10, економічний сектор, тел.: 41-065. 
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Про затвердження інформацій-
них та технологічних карток Центру 
надання адміністративних послуг

На виконання Закону Укра-
їни «Про адміністративні по-
слуги», рішення міської ради 
від 06.12.2016 р. № 22/654 «Про 
затвердження Положення та 
Регламенту Центру надання 
адміністративних послуг Бо-
ярської міської ради», Закону 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИй КОМІТЕТ
РІШЕННЯ 

від 13 квітня 2017 року     № 16/2
м. Боярка

України «Про місцеве само-
врядування в Україні», – 
ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Затвердити інформаційні 
та технологічні картки на кож-
ну адміністративну послугу для 
їх отримання через Центр на-
дання адміністративних послуг 
Боярської міської ради, що до-
даються:

• оформлення та видача до-
відки про зареєстрованих осіб 
та про реєстрацію місця прожи-
вання особи;

• оформлення та видача до-
відки про перебування на квар-
тирному обліку;

• зняття з квартирного обліку;
• постановка (поновлення) гро-

Про встановлення меморі-
альної дошки Є. М. Коновальцю у                                             
м. Боярка

Розглянувши депутатське 
звернення від депутата Бояр-
ської міської ради А. В. Ко-
вальова від 20.02.2017 р. про 
виготовлення та встановлен-
ня меморіальної дошки Є. М. 
Коновальцю та відповідно до 

Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», – 
ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Встановити на фасаді ба-
гатоповерхового будинку, що 
знаходиться за адресою: м. Бо-
ярка, вул. Євгена Коновальця, 
буд. 23, меморіальну дошку Єв-
гену Михайловичу Коноваль-
цю – видатному українському 
військовому діячу, видатному 
діячу національно-визвольної 
боротьби українського на-
роду, полковнику Армії УНР, 
командиру Корпусу Січових 
Стрільців, голові Української 
військової організації, голові 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИй КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 13 квітня 2017 року     № 16/1
м. Боярка

Про встановлення тарифів на                      
послуги КП «Банно-оздоровчий комплекс»

Відповідно до ст. 28 Закону 
України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», у зв’язку з під-
вищенням цін на енергоносії та 
зростання рівня заробітної плати, 
розглянувши звернення директора 
КП «Банно-оздоровчий комплекс», 
за вх. № 02-9/396 від 22.02.2017 р., –

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИй КОМІТЕТ
РІШЕННЯ 

від 13 квітня 2017 року    № 17/1
м. Боярка

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:
1. Встановити тарифи на   

послуги КП «Банно-оздоров-
чий комплекс».

2. Вважати таким, що втра-
тило чинність рішення вико-
навчого комітету Боярської 
міської ради від 17.08.2010 р.           
№ 101/1 «Про затвердження 
нових тарифів на послуги КП 
«Банно-оздоровчий комплекс».

3. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на 
заступника міського голови за 
відповідним напрямком.
МІСЬКИй гОЛОВА             О. О. ЗАРУБІН

ТАРИФИ НА ПОСЛУгИ У СЕРЕДУ, ЧЕТВЕР, П’ЯТНИЦЮ

Вид послуг  Вартість (грн.)

Відвідування бані – парова на 1 год. 30,00

Відвідування на 0,5 год. 15,00

Відвідування на 1,5 год. 45,00

Відвідування на 2 год. 60,00

Відвідування на 3 год. 90,00

Відвідування бані-кам’янки на 1 год. 35,00

Відвідування на 0,5 год. 20,00

Відвідування на 1,5 год. 50,00

Відвідування на 2 год. 70,00

Відвідування на 3 год. 95,00

Діти до 7 років – безкоштовно

ТАРИФИ НА ПОСЛУгИ У СУБОТУ ТА НЕДІЛЮ

Вид послуг Вартість (грн.)

Відвідування бані – парова 1 год. 40,00

Відвідування 0,5 год. 20,00

Відвідування 1,5 год. 55,00

Відвідування 2 год. 70,00

Відвідування 3 год. 100,00

Відвідування бані-кам’янки 1 год. 45,00

Відвідування на 0,5 год. 25,00

Відвідування на 1,5 год. 60,00

Відвідування на 2 год. 80,00

Відвідування на 3 год. 115,00

Сушіння волосся 2,00

Простирадло 8,00

Рушник 6,00

Діти до 7 років – безкоштовно

Про внесення змін до умов 
договору з перевізниками та пас-
портів міських регулярних марш-
рутів № 1, 3, 4, 5

Відповідно до ст. 28 Закону 
України «Про місцеве само-
врядування в Україні», Закону 
України «Про автомобільний 
транспорт», беручи до уваги 
звернення ПП «Агробудтранс» 
та ФОП «Кушнірчук О. З.» та 
надані ними розрахунки, у 
зв’язку з підвищенням цін на 

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИй КОМІТЕТ
РІШЕННЯ 

від 13 квітня 2017       № 16/3
м. Боярка

паливно-мастильні матеріали 
та запасних частин до тран-
спортних засобів зростання рів-
ня заробітної плати, –
ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1. Встановити вартість про-
їзду на міських регулярних 
маршрутах загального користу-
вання № 1 «зал. ст. Боярка (ф-ка 
«Мальви») – Боярський коледж 
екології та природних ресурсів», 
№ 3 «зал. ст. Тарасівка – Бояр-
ська центральна районна лікар-
ня», № 4 «зал. ст. Боярка (ф-ка 
«Мальви») – Райтубдиспансер», 
№ 5 «с/г технікум, Боярка – с/г 
технікум, м. Боярка» у розмірі         
4 (чотири) гривні 00 коп.

2. Внести відповідні зміни 
до договорів з перевізниками і 

мадян міста на квартирний облік;
• оформлення та видача до-

відок про те, що громадянин не 
є членом фермерського госпо-
дарства м. Боярка;

• оформлення та видача дові-
док про те, що земельна ділянка 
не приватизована;

• видача довідки про наяв-
ність земельних часток (паїв) у 
мешканців м. Боярка;

• прийом документів на зара-
хування дитини до дошкільного 
навчального закладу.

2. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на ке-
руючого справами виконкому 
М. А. Рябошапку.
МІСЬКИй гОЛОВА            О. О. ЗАРУБІН

Організації українських соціа-
лістів.

2. Виготовлення та вста-
новлення меморіальної дошки 
здійснити за рахунок коштів за-
гального фонду бюджету міста з 
Програми розвитку культури на 
2017 рік.

3. Доручити КП «БГВУЖКГ» 
взяти на баланс меморіальну 
дошку.

4. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на 
заступника міського голови               
Кочкову Т. П.

МІСЬКИй гОЛОВА              О.О.ЗАРУБІН

до паспортів міських регуляр-
них автобусних маршрутів № 1, 
№ 3, № 4, № 5 у частині вста-
новлення вартості проїзду. 

3. Вважати таким, що втра-
тило чинність рішення вико-
навчого комітету Боярської 
міської ради від 13.01.2015 р.        
№ 1/4 «Про встановлення вар-
тості проїзду на міських марш-
рутах загального користування 
м. Боярка № 1 та № 3 в розмірі   
3 гривні 00 копійок».   

4. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на за-
ступника міського голови, згід-
но з розподілом функціональ-
них обов’язків.

МІСЬКИй гОЛОВА             О. О. ЗАРУБІН

18 квітня в рамках акції «За-
побігти! Врятувати! Допомогти!» 
рятувальники 51-ДПРП завітали 
до КЗ КОР «Боярська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат 
І-ІІ ступенів». 

Працівники Державної 
служби Украни з надзвичайних 
ситуацій розповіли учням та 
вчителям про основні прави-
ла безпечної життєдіяльності, 

«ЗАПОБІгТИ! ВРЯТУВАТИ! ДОПОМОгТИ!»
ознайомили з особливостями 
оперативно-рятувальної служ-
би. Учні приміряли на собі бо-
йовий одяг, мали змогу відчути 
себе рятувальниками, посидіти 
в пожежному автомобілі та лік-
відувати умовну пожежу. 

У рамках акції діти вивчили 
номери екстрених служб, по-
рядок дій при пожежі та інших 
надзвичайних подій. Не розгу-
битися в умовах надзвичайної 

ситуації – це головна складо-
ва успіху, важливо все робити 
швидко, адже у момент небез-
пеки ці знання незамінні. Всі 
отримали вдосталь позитивних 
емоцій і найголовнішої мети 
досягнуто, адже діти усвідо-
мили, що у багатьох випадках 
саме від їхніх знань, навичок та 
умінь залежить безпека життя і 
здоров’я.

У липні 2016 року Кабінетом 
Міністрів України було прийнято 
розпорядження «Про запровад-
ження реалізації пілотного про-
екту щодо державної реєстрації 
шлюбу». Ще 15 населених пунк-
тів, серед яких вже і Біла Церква 
та Бориспіль, виступили за участь 
у пілотному проекті.

Закоханим, які бажають всту-
пити у шлюб, не обов’язково 
чекати місяць, аби зареєструва-
ти свої відносини. Нареченим 
надається можливість виключно 
за власним бажанням, без зазна-
чення поважної причини (вагіт-
ність, хвороба, загроза життю і 
т. п.), побратися протягом доби 
від моменту подачі відповідної 
заяви на проведення державної 
реєстрації шлюбу.

Раніше пілотний проект 
«шлюб за добу» діяв у 20 насе-
лених пунктах – Києві, Львові, 
Одесі, Херсоні, Маріуполі, Сє-
вєродонецьку, Вінниці, Дніпрі, 
Луцьку, Миколаєві, Кам'янець-
Подільському, Рівному, Жи-
томирі, Харкові, Ужгороді, 

Чернівцях, Івано-Франківську, 
Сумах, Тернополі та Чернігові.

Список населених пунктів в 
Україні, де можна укласти шлюб за 
добу, 25 березня розширили і доз-
волили селам приєднуватися до 
пілотного проекту. Таке розпоря-
дження Кабміну № 192-р від 22 бе-
резня 2017 року опубліковано в офі-
ційному виданні «Урядовий кур'єр».

Дія пілотного проекту про 
швидке одруження пошири-
ли на Білу Церкву, Борис-
піль, Кропивницький, Кривий 
Ріг, Білгород-Дністровський, 
Бахмут, Запоріжжя, Стани-
цю Луганську, Полтаву, Чу-
гуїв, Кременчук, Хмельниць-
кий, Черкаси, Хотин та на село 
Кам'яниця Ужгородського ра-
йону в Закарпатській області.

Тетяна Рубанік, 
начальник 

Києво-Святошинського 
районного відділу державної 

реєстрації актів 
цивільного стану

Головного територіального
управління юстиції 
у Київській області

ЗАРЕЄСТРУВАТИ ШЛЮБ ЗА ДОБУ

КЗ «БОЯРСЬКА ДЮСШ» 
ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН гОЛОВНИй БУхгАЛТЕР 

з досвідом роботи в бюджетній сфері.
Звертайтесь за тел.: (096) 235-19-16

ФОТОФАКТ

Фонтан біля будинку урочистих 
подій — одне з улюблених місць 
відпочинку боярчан — вже готовий 
для роботи в теплу пору року. 

Очистили фонтан від бруду, 
мулу та кристалічних відкла-
день працівники КП «Боярське 
головне виробниче управлін-
ня ЖКГ» на чолі з завідувачем 
сектора господарського забез-
печення апарату Боярської 
міської ради та виконкому  Ана-
толієм Отепком.

Плюскіт води знову гото-
вий дарувати втіху та хороший 
настрій.
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Про те, що ліси – зелені легені 
планети, знає, напевно, першо-
класник. Але на практиці цей 
постулат зазнає все більше змін 
і, на жаль, не в кращу сторону. 
Наші міста часто скидаються на 
бетонні нетрі, а той живильний 
еліксир зелених насаджень, який 
ми отримуємо, перебуваючи на 
природі, безперестанку вичерпу-
ється. Не винятком є й Боярка, 
яка має розкіш розташуватися 
поруч з віковим лісом. Та спілку-
вання з природою для багатьох 
несвідомих мешканців закінчу-
ється купою виваленого сміття 
та зрубаними деревами. Приро-
да не вибачає такого ставлення 
до себе і не терпить порожнечі, 
заповнюючи її різними техноген-
ними катастрофами.

Маємо приклади іншого по-
водження з природою, коли у 
людей прокидається свідомість 
берегти й примножувати те, що 
ще лишилося на нашій зеленій 
планеті. Не є винятком учні Бо-
ярського навчально-виховного 
комплексу «Гімназія – загаль-
ноосвітня школа І ступеня», які 
13 квітня провели тематичний 
день на захист довкілля й зу-
стрічали у себе гостей з лісництв 
Київщини. Головною подією 

цього заходу стали дерева виса-
джені на подвір’ї гімназії. 

Гості приїхали не з порож-
німи руками – привезли учням 
зелені насадження та провели 
цікаві уроки й майстер-класи. 
Цей захід проводився у рамках 
освітнього проекту для учнів 
7-11 класів малих міст України 
«Відкривай Україну» та за під-
тримки Державного агентства 
лісових ресурсів України. 

Варто відзначити. що гімна-
зія з-поміж усіх боярських шкіл 
виборола право на участь у різ-
них проектах, зокрема пропагу-
вати ідеї збереження лісів уже на 
міському рівні. Про це, зокрема, 
розповіла координатор проек-
ту Лариса Євгенівна Моськіна: 
«Саме гімназисти 5(9)-Б класу 
стали командою-організатором 
даного заходу. Якщо ж вони за 
час підготовки різних етапів кон-
курсу вже були обізнані з про-
блематикою збереження лісів та 
специфікою роботи у ньому, то 
для інших гімназистів подібні 
уроки з фахівцями у цій галузі 
були справжнім відкриттям». 

Особливо цікаво в актовій 
залі проходив не урок, а справ-
жній майстер-клас з Надією 
Підлісною, методистом учнів-
ського лісництва Клавдієв-

ВІДКРИВАйТЕ ЛІСОВУ СВОЮ УКРАЇНУ

14 квітня у Велику П’ятницю 
Святого Пасхального Тижня при-
хожани парафії Святого Духа 
Римо-католицької Церкви (на-
стоятель о. Роман Безшкурний) 
пройшли Хресною дорогою вули-
цями Боярки.

Під час Хресної дороги при-
хожани зупинялися на 14 стаціях-
стояннях, опускаючись на коліна 
просто на боярську бруківку чи 
що там опинялося на той момент 

під ногами. Маршрут пролягав по 
вул. Покровській – вул. П. Сагай-
дачного – вул. Б. Хмельницького 

– до центральної алеї парку ім. Т. 
Шевченка і до вул. Покровської.

Що ж означає цей релігій-
ний обряд, не зовсім звичний 
для боярського загалу? Як розпо-
вів о. Роман, це особливий тип 
богослужiння у дні Великого посту, 
коли згадують страждання Iсуса на 
хрестi. А участь у Хреснiй дорозi 
прирiвнюють до проходження 

Хресного шляху Iсуса в Єрусалимi. 
Як свідчать релігійно-істо-

ричні тексти, першими Хрес-
ним шляхом Спасителя почали 
ходити в Єрусалимi Його учнi. 
Робили це таємно. Лише в часи 
правлiння iмператора Костян-
тина, який у 335 роцi спорудив 
храм Гробу Господнього на 
мiсцi, де була могила Iсуса, iти 
шляхом Iсуса на Голгофу мож-
на було вiльно. Згодом з’явився 
фiксований маршрут: вiд руїн 

хРЕСНА хОДА й МОЛИТВА ЗА УКРАЇНУ фортецi Антонiя, де був зал 
суду Пилата, до храму Гробу 
Господнього. Цей вiдтинок 
шляху через стару частину 
Єрусалима, яким Спаситель 
iшов на смерть, називають Via 
Dolorosa – Дорога страждань, або 
Хресна дорога. Вiн залишаєть-
ся незмiнним донинi. Саму ж 
вiдправу пов’язують з монаха-
ми-францисканцями, якi й по-
чали вiдправляти Хреснi дороги 
в рiзних країнах. 

В Українi Хреснi дороги 
впровадили греко-католики 
на початку минулого столiття 
(римо-католики вiдправляли їх 
значно раніше). У Православнiй 
Церквi такої вiдправи не було, 
вона з’явилася лише з десяток 
рокiв тому. Такi богослужiння 
стали символiчними, адже лю-
дина, яка побувала на Хреснiй 
дорозi, наче пройшла шляхом 
Христа в Єрусалимi. 

Чому на Хреснiй дорозi 14 
стацiй i що вони означають? 
Стацiя в перекладi з латинської 
означає «зупинка». Такi зупин-
ки були встановленi та прийнятi 
для того, щоб паломники знали, 
де вiдбувалася та чи iнша подiя, 
щоб люди краще могли уявити 
той чи iнший момент Хресного 
шляху. Хреснi дороги можуть 
бути й поза святинями – на 
подвiр’ї чи в якiйсь мальовничiй 

мiсцинi. Останнi кiлька рокiв 
в Українi Хреснi дороги вла-
штовують вулицями сiл i мiст, 
зупиняючись бiля пам’ятникiв, 
хрестiв, церков. На той момент 
цi мiсця стають стацiями. 

Вiдправляють Хреснi до-
роги, як правило, щоп’ятницi 
(подекуди щосереди) пiд час 
Великого посту. На початку 
вiдправи священик говорить 
про намiр, за що жертвують цю 
Хресну дорогу, каже вступну 
молитву. Далi люди зi служите-
лем iдуть до стацiй, назву яких 
виголошує священик. Пiсля 
цього читають роздуми про 
стацiю, пов’язуючи, як прави-
ло, подiю з життя Христа (Ісус 
перший раз падає на коліна, 
Ісус зустрічає Марію тощо) iз 
сучаснiстю. Опiсля промовля-
ють «Отче наш», «Богородице 
Дiво» та спiвають фрагмент 
якоїсь страсної пiснi-вiдправи 
Хресної дороги, дозволених 
Церквою. Закiнчується Хресна 
дорога вiдпустом. Це означає, 
що людина, яка взяла участь у 
вiдправi, отримує прощення 
певної частини своїх грiхiв. 

Після Хресної Дороги від-
булася Літургія Господніх 
Страстей та Адорація при Гробі 
Господньому. Закінчилося Бо-
гослужіння о 6 ранку. 

ського держлісгоспу Київської 
області. Гімназисти проводили 
справжній мозковий штурм у 
вигляді гри «Що? Де? Коли?», 
визначаючи назву рослини, що 
стояла в них на столі та її поход-
ження, потім команди визнача-
ли лідера й він робив доповідь 
на задану тематику. 

Не сумували й інші гімна-
зисти, слухаючи цікаві уроки 
з прикладного лісництва від 
фахівців галузі – Володимира 
Лісовика, лісничого Василь-
ківського лісництва Київського 
лісгоспу; Юрія Грінченка – го-
ловного лісничого Київського 
лісгоспу та інших.

Враженнями поділилися 
учасники команди та співорга-
нізатори цього корисного за-
ходу Ліза Матяш та Аліна Ли-
сенко, які розповіли, що цей 
проект без перебільшення ко-
рисний, оскільки він поклика-
ний не лише доносити інфор-
мацію про потребу берегти ліс, 
будь-які зелені насадження, але 
й плекати їх на практиці, сво-
їм прикладом показуючи, що 
не ліс для наших потреб, а ми з 
ним – партнери, тоді й буде гар-
монія в суспільстві!     

Ольга Городня

Відповідно до постанови 
КМУ від 5 квітня 2017 р. № 233 
«Деякі питання виплати у 2017 
році разової грошової допо-
моги, передбаченої Законами 
України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального 
захисту» і «Про жертви нацист-
ських переслідувань» у 2017 
році виплата разової грошової 
допомоги здійснюється за міс-
цем отримання пенсії у таких 
розмірах:

1) інвалідам війни та ко-
лишнім малолітнім (яким на 
момент ув’язнення не випо-
внилося 14 років) в’язням кон-
центраційних таборів, гетто та 
інших місць примусового три-
мання, визнаним інвалідами 
від загального захворювання, 
трудового каліцтва та з інших 
причин:

I групи — 3 500 гривень;
II групи — 3 100 гривень;
III групи — 2 700 гривень;
2) учасникам бойових дій та 

колишнім неповнолітнім (яким 
на момент ув’язнення не ви-
повнилося 18 років) в’язням 
концентраційних таборів, гетто, 
інших місць примусового три-
мання, а також дітям, які на-
родилися у зазначених місцях 
примусового тримання їх бать-
ків, – 1200гривень;

4) членам сімей загиблих та 
дружинам (чоловікам) помер-
лих інвалідів війни, дружинам 
(чоловікам) померлих учасни-
ків бойових дій, учасників ві-
йни і жертв нацистських пере-
слідувань, визнаних за життя 
інвалідами від загального захво-
рювання, трудового каліцтва та 

з інших причин, які не одружи-
лися вдруге, – 600 гривень;

5) учасникам війни та ко-
лишнім в’язням концентрацій-
них таборів, гетто, інших місць 
примусового тримання, особам, 
які були насильно вивезені на 
примусові роботи, дітям пар-
тизанів, підпільників, інших 
учасників боротьби з націонал-
соціалістським режимом у тилу 
ворога – 500 гривень.

Виплату разової грошової 
допомоги здійснює Міністер-
ство соціальної політики Укра-
їни через структурні підрозділи 
з питань соціального захисту 
населення обласних, Київської 
міської державних адміністра-
цій, які через відділення зв’язку 
або через установи банків пере-
раховують допомогу на особові 
рахунки громадян за місцем 
отримання пенсії.

На виконання постанови 11 
квітня 2017 року списки одер-
жувачів пенсій, які мають право 
на отримання разової грошової 
допомоги, передані до управ-
ління соціального захисту на-
селення Києво-Святошинської 
РДА для проведення таких ви-
плат.

Особи, які набули статусу 
згідно із статтями 6, 7, 9, 10 і 
11 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх со-
ціального захисту» до 5 травня 
2017 р. включно та не отрима-
ли грошової допомоги, мають 
право звернутися за нею до 
районного органу соціально-
го захисту населення за місцем 
реєстрації та отримати її до 30 
вересня 2017 року.

ІНФОРМУЄ КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКЕ 
ОБ’ЄДНАНЕ УПРАВЛІННЯ
ПЕНСІйНОгО ФОНДУ УКРАЇНИ 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
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Замовлення 

Овен
Можете починати нові справи, братися за пер-

спективні проекти. Представники творчих професій 
здивують геніальними ідеями. Будуть вдалими від-
рядження і подорожі. Можливі значні грошові над-
ходження. Будьте обережні з електронною технікою 
та особистим транспортом. 

Телець
Утримайтесь від внесення серйозних змін у жит-

тя. Варто відмовитися від дорогих покупок, великих 
фінансових вкладень, підписання договорів, почат-
ку довгострокових проектів. Фінансові ризики дуже 
високі. Дрібні неприємності очікують мандрівників. 
Бажано відкласти поїздку або відрядження. 

Близнюки
Будьте уважні під час підписання контрактів, до-

говорів, з фінансових питань консультуйтесь з фа-
хівцями. Взаємини з рідними залежать тільки від 
вас. Навчіться стримувати критику, позбудьтеся 
командного тону. Озвучуйте прохання, давайте по-
ради, але не нав’язуйтесь. 

Рак
Очистіть своє життя від стосунків, які зжили себе. 

Не варто страждати і шукати винних, якщо обірвався 
зв’язок з певною людиною. Просто так було потрібно, 
розійшлися життєві шляхи. Важливі для вас люди за-
лишаться поруч. Відмовтесь від подорожей. Якщо це 
неможливо, проявляйте пильність в поїздках. 

Лев
Експериментуйте, рухайтесь, спілкуйтесь. Слід 

впускати в життя зміни, активно користуватися но-
вовведеннями. Утримайтесь від покупок, особливо 
електронної техніки. Можна сміливо знайомитися, 
закохуватися, ходити на побачення. Сімейні Леви 
відчують душевну близькість з партнером.

Діва
Займіться вирішенням поточних проблем, ру-

тинними справами. Не слід проявляти ініціативу, 
зайву активність. В особистих відносинах настане 
взаєморозуміння. Краще відкласти прийняття важ-
ливих рішень до початку травня. Період не підхо-
дить для відряджень, запуску рекламних кампаній, 
переговорів з інвесторами.

Терези
Якщо хтось із бізнеспартнерів вирішить припи-

нити з вами співпрацю, значить, так тому і бути. Зір-
ки допоможуть відфільтрувати непотрібних вам лю-
дей. Ті ж, хто вам дійсно потрібен, залишаться поруч 
і підуть з вами далі. Уважно вивчайте документи, 
перш ніж підписувати, щоб потім не опинитися в 
невигідних для себе умовах.

Скорпіон
Ви зайвий раз переконаєтесь у тому, що завжди 

варто розраховувати тільки на себе і власні сили. 
Спроби зайнятися будь-якими справами з іншими 
людьми не увінчаються успіхом, вони будуть вас 
тільки гальмувати і перешкоджати. У цей період 
сприятливі подорожі. Покупку техніки трохи від-
кладіть.

Стрілець
Виконання поточних планів, повсякденна рути-

на будуть кращими, ніж грандіозні прожекти. Якщо 
ви зважитеся на щось масштабне у цей час, швид-
ше за все, вас спіткає біль розчарування. Реалізація 
незначних проектів, які були розпочаті задовго до 
нього, будуть супроводжуватися затримками. Доче-
кайтесь травня.

Козерог
Велике значення в фінансовому плані матиме за-

кінчення розпочатих проектів. Не переживайте че-
рез затримки в платежах, вони перестануть вас тур-
бувати вже в травні. У стосунках з людьми навчіться 
не критикувати, не лаяти, а розмовляти, обговорю-
вати. Хороший час для відмови від сварок і подолан-
ня давніх спірних ситуацій. 

Водолій
Вас відвідає бажання помандрувати. Хтось від-

правиться відпочивати, хтось поїде провідати ро-
дичів або друзів, у інших це будуть робочі поїздки. 
Зміна місця принесе лише нові позитивні враження. 
Зверніть увагу на поточні справи, виправляйте зна-
йдені помилки, наближаючи прихід більш сприят-
ливого періоду.

Риби
Зірки не радять кардинально змінювати спосіб 

життя. Утримайтесь від дорогих покупок, великих 
капіталовкладень. Досить змін всередині себе, щоб 
світ теж змінився на краще. Терпіння і праця мають 
стати надійними союзниками особливо зараз. Все 
винагородиться сторицею. 

21 квітня, 16:00, 
Боярська ЗОШ № 5. 
Концерт дуету «Простір му-

зики» у складі Сергія Мороза та 
Ігоря Якубовського. 

У програмі – авторські пісні 
на слова Б. Лепкого, О. Олеся, 
В. Стуса, В. Симоненка, Л. Кос-
тенко, В. Слапчука, Н. Горик,   
А. Таран. 

Вхід вільний.
***

22 квітня, 16:00, 
актова зала Боярської дитя-

чої школи мистецтв (вул. Вок-
зальна, 33). 

Сольний концерт Валерії 
Опанасюк. 

Вхід вільний. 
***

26 квітня, 15:00, 
НОК Київського військового 

ліцею ім. І. Богуна 
(вул. Хрещатик, 103). 
Творчий вечір заслуженого 

артиста України Віталія Свирида. 
Вхід вільний. 

АНОНС

Боярський туристичний клуб 
«ІСКРА» запрошує дітей віком 
від 1 до 15 років взяти участь у 

Дитячій весняній велогонці, 
яка відбудеться 

28 травня 2017 року у 
міському парку ім. Шевченка. 

Початок о 10:00.
ОБОВ’ЯЗКОВА 

ПОПЕРЕДНЯ 
РЕЄСТРАЦІЯ ЗА 
ТЕЛЕФОНАМИ: 

(067) 247-56-11, 
(063) 611-59-15 

(ДЗВІНОК АБО СМС).

ДОВІДНИК
ВЛАДА, КОМУНАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА МІСТА

МІСЬКИй гОЛОВА
Зарубін Олександр Олександрович, тел.: 42-246

ПЕРШИй ЗАСТУПНИК МІСЬКОгО гОЛОВИ
Шульга Валерій Володимирович, тел.: 40-031

ЗАСТУПНИК МІСЬКОгО гОЛОВИ З ПИТАНЬ ЖКг
Мазурець Віталій Вікторович, тел.: 40-355

ЗАСТУПНИК МІСЬКОгО гОЛОВИ З СОЦІАЛЬНИх ПИТАНЬ
Кочкова Тетяна Петрівна кабінет № 11, тел.: 41-710

КЕРУЮЧИй СПРАВАМИ ВИКОНАВЧОгО КОМІТЕТУ 
кабінет № 12, тел.: 43-241

ПРИйМАЛЬНЯ 
 тел.: 42-246

РАДНИК МІСЬКОгО гОЛОВИ
кабінет № 10, тел.: 40-355

СЕКРЕТАР БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
кабінет № 5, тел.: 40-275

ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИх ПОСЛУг
кабінет № 7

ЗАгАЛЬНИй ВІДДІЛ
кабінет № 1, тел.: 41-705

ЮРИДИЧНИй ВІДДІЛ
кабінет № 15, тел.: 41-678

ВІДДІЛ ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІЧНОгО РОЗВИТКУ ТА ТОРгІВЛІ
кабінет № 13, тел.: 41-550

ВІДДІЛ БУхгАЛТЕРСЬКОгО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ
кабінет № 14, тел.: 40-072

ВІДДІЛ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРхІТЕКТУРИ
кабінет № 2, тел.: 41-815

ВІДДІЛ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ТА КАДАСТРУ
кабінет № 2, тел.: 41-815

ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОгО гОСПОДАРСТВА, 
ТРАНСПОРТУ ТА НАДЗВИЧАйНИх СИТУАЦІй

кабінет № 9, тел.: 40-650
ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ, СПОРТУ 
ТА СОЦІАЛЬНОгО ЗАхИСТУ

кабінет № 3, тел.: 41-710, 41-740
ВІДДІЛ З ПИТАНЬ РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ гРОМАДЯН ТА ВЕДЕННЯ І 
ФОРМУВАННЯ РЕЄСТРУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ гРОМАДИ

кабінет № 8, тел.: 40-038, (044) 406-35-53
ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

кабінет № 4
ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОгО АРхІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОгО КОНТРОЛЮ

вул. Білогородська, 13, кабінет № 12, тел.: 41-638
ВІйСЬКОВО-ОБЛІКОВЕ БЮРО

вул. Білогородська, 13-б, тел.: 47-599

БУДИНОК УРОЧИСТИх ПОДІй 
вул. Білогородська, 134-а, тел.: 46-925

гФ «БОЯРСЬКИй МІСЬКИй ПАТРУЛЬ» 
вул. Білогородська, 13-б, тел.: (063) 588-93-43, (068) 876-43-97

КП «БОЯРСЬКЕ гОЛОВНЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ЖКг» 
вул. П. Сагайдачного, 30, тел.:  41-170, 42-423 
40-357 (аварійно-диспетчерська служба), 

КП «БОЯРКА-ВОДОКАНАЛ»
вул. Білогородська, 13, кабінети № 1-10, 
тел.: 41-265, 41-753, 46-966

КП «ІНФОРМАЦІйНЕ АгЕНТСТВО «БОЯРКА-ІНФОРМ»
вул. Білогородська, 13, кабінет № 13, тел.: 47-079

КП «БАННО-ОЗДОРОВЧИй КОМПЛЕКС»
вул. Б. Хмельницького, 11, тел.: 41-747

АПАРАТ РАДИ ТА ВИКОНАВЧОгО КОМІТЕТУ

Шановні читачі газети                    
«Боярка-інформ» та рекламодавці! 

З метою поліпшення умов 
роботи працівників газети «Бо-
ярка-інформ», Боярська міська 
рада надала КП «ІА «Боярка-
інформ» нове приміщення, яке 
вивільнилось після переїзду 
міської ради. До речі, перше 
своє приміщення по вул. Моло-
діжній, 77 редакція отримала 10 
років тому. 

У МІСЬКОЇ гАЗЕТИ – НОВА АДРЕСА
Отже, відтепер редакція га-

зети «Боярка-інформ» знахо-
диться за новою адресою: вул. 
Білогородська, 13, каб. 13. Спо-
діваємось, що такий цифровий 
код принесе редакції стабіль-
ність та процвітання.

Принагідно нагадуємо, що 
у колишнє приміщення Бояр-
ської міської ради також пере-
їхали: КП «Боярка-Водоканал» 
і КЗ «Боярська ДЮСШ».

Окрім нас у цьому приміщен-
ні перебуватимуть ще два відділи 
Боярської міської ради: держав-
ного архітектурно-будівельного 
контролю та інформаційно-ана-
літичний. А сама Боярська міська 
рада тепер розташовується по вул. 
М. Грушевського (Жовтневій), 39.

Тож запрошуємо до нас у гос-
ті. Приходьте, діліться новинами, 
розповідайте про події. Наш теле-
фон залишився незмінним: 47-079.

З ПИТАНЬ 

РОЗМІЩЕННЯ 

РЕКЛАМИ 

ЗВЕРТАйТЕСЬ 

ЗА ТЕЛЕФОНОМ: 

47-079


