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“Треба казати правду і робити добро ”
Любомир Гузар

Чи є вона, чи кожен сам по собі та спільного в нас тільки те,
що ми проживаємо в місті Боярка?
Поки відповіді немає, але сподіваємось на те, що разом з нашими читачами
ми зробимо все можливе для схвальної відповіді на це питання.
Згідно постанови Кабінету Міністрів України №996 від 3 листопада 2010 р. « Про
забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»,
рекомендовано органам місцевого самоврядування створювати місцеві Громадські
ради, керуючись затвердженими цією
постановою Порядком і Типовим положенням. Розпорядженням Боярського міського
голови була створена ініціативна група з
підготовки установчих зборів по створенню
Громадської ради та надано приміщення за
адресою м.Боярка, вул.Білогородська 13-а.
22 червня 2012 року були проведені установчі збори та створена Громадська рада

Боярська громадська рада

при виконавчому комітеті Боярської міської
ради. Головою громадської ради було
обрано Кликова Олександра Васильовича,
заступником голови Отришка В’ячеслава
Петровича, керівником секретаріату Корзун
Людмилу Львівну. До складу ради увійшли:
Вдовиченко Світлана Миколаївна, Виборна
Зоя Анатоліївна, Добрівський Володимир
Григорович, Зубкова Тетяна Миколаївна,
Іванова Тетяна Станіславівна, ….Коржова
Валентина Миколаївна, Кулькова Ельвіра
Шахіївна, Кучерявий Степан Петрович,
Марисік Яна Станіславівна, Оришко Ліля
Казимирівна, Шатило Ольга Леонідівна,
Якіменко Ніна Григорівна та Яровий Віктор

Наслідки громадських слухань

На 3 засіданні Громадської ради при виконавчому
комітеті Боярської міської
ради розглядалось питання, що до забудови міських
парків та внесення цих змін
до генерального плану
міста. Приводом до цього
стало оголошення, яке було
розміщено в газеті
«Боярка-інформ» від 25
грудня 2012 року, про проведення з 26 грудня 2012
року по 9 січня 2013 року,
громадських слухань по
детальному плануванню
центральної частини міста
з парком Перемоги та парком імені Шевченка, орієнтовною площею 25 гектарів.
Виходячи з досвіду діяльності міської ради минулого
скликання, та аналізуючи
діяльність ради теперішнього скликання, ми дійшли
до висновку, що зміни під
час розроблення детальних
планів території центральної частини м. Боярка з
парком Перемоги та парком імені Т. Шевченко не
зовсім враховують думку
громадськості. Тому,
шановн боярчани, ми дуже
хочемо обговорити цю тему
разом з Вами. Вони
займали, приблизно, від
п’яти до семи гектарів.
Решта території, приблизно, 10 га., виконувала
функції реакреційної зони з
доріжками та лавочками
для відпочинку
мешканців. На протязі останніх
десяти років лавочки були
знищені в силу різних причин, в тому числі в наслідок
старіння. Доріжки заросли,
а інша чудова зелена територія частково була
засмічена населенням, що
проживає в цьому районі.

Але ж правда в тому, що
вже було прийнято не одне
рішення про виділення під
ту, чи іншу діяльність
суб’єктам підприємницької
діяльності. Безумовно,
ніхто не погоджував з громадою питання виділення
цих ділянок. А ще серед цих
виділень землі була надана
земельна ділянка, приблизно гектар, під будівництво
чи спортивного комплексу,
чи готелю, чи багатоповерхового будинку поряд з
колишнім басейном ,,Прометей,,.
Те ж саме діється на протязі вищезгаданого часу і з
парком Перемоги. Через
парк заплановано прокладка серйозних комунікацій
каналізаційних та водяних
труб, великого діаметру,
начеб -то, для громадського туалету. Вказаних комунікацій достатньо для
забезпечення життєдіяльності багатоповерхових
будівель.
Парк Перемоги – це історично-культурний парк,
про що є відповідне рішення міськради минуло скликання. Йому більше ста
років. Наші пращури протягом двох, трьох поколінь
висаджували та доглядали
цей парк, розуміючи, що він
буде радувати нас з вами,
теперішнє покоління, і
надіялися, що ми подовжимо їхню благородну справу.
На думку членів Громадської ради, строки проведення громадських слухань, були вибрані вкрай
невдало, тому що припали
на різдвяні та новорічні
свята, а пропозиції слід
було подавати до архітектора міста тільки в прийом-

Відвідувач ресторану кличе офіціантку:
-скажіть будь ласка, чому коли мені дали мій
рахунок, ви не крикнули “всім лежати”?
Офіціантка:
-А навіщо?
Відвідувач:
- Тому що, це не рахунок, це пограбування!

ні часи по середам. За
період заявлених так званих слухань було лише три
середи, на католицьке різдво, після нового року та
після різдва православного. Ми більше ніж впевнені,
що практично ніхто не приходив і пропозицій не
подавав, хіба що зацікавлені окремі суб’єкти підприємницьких структур, або їх
довірені особи, так би
мовити для масовості.
Також ці слухання ,,освідчують,, усі попередні
рішення, що приймались по
паркам. Виходячи з вище
викладеного, ми будемо
ініціювати зустрічі громадськості запросивши на
них архітектора міста. Це
багато разові зустрічі по
різним закладам, а саме в
гімназії, клубі, фойє міськради, ліцеї та школах.
Вони повинні проходити в
суботні дні, про що буде
зроблена об’ява в газеті
,,Боярка-інформ,, на сайтах
міської ради та нашої газети. Крім того, повинно бути
проведене опитування громадян на сайті міської
ради, після діалогу архітектора міста з мешканцями.
Запрошуємо Боярчан до
обговорення про існування
парків в місті та генплану
міста, детальної його забудови.
На сайті ,,Боярська громада,, та в одноіменній газеті
ми піднімемо важливі
питання щодо комфортного
проживання в нашому місті
та участі громадян в рішенні важливих питань.
Не будьте байдужими!
Заходьте на сайт, задавайте питання, і ви отримаєте
правдиву відповідь.

В Америці існують дорги, які побудували,
але забули відзначити на карті.
В Україні є дороги, які відзначили на карті,
але забули побудувати.
Існує ще і третій вид - не будували,
не відзначали, але вони є!

Миколайович.
Вже на другому засіданні Громадської
ради були внесені зміни до Положення, які
передбачили можливість вводити до складу
ради нових представників громадських
організацій.
Розглянувши на третьому засіданні заяви
громадських організацій «Захист тварин» та
«Наше місто», до складу Громадської ради
були включені їхні уповноважені представники Канівська Олена Володимирівна та
Кравченко Віктор Іванович.
Про деякі питання, розглянуті на засіданні
Громадської ради, читайте в цьому номері.

Транспортні питання

Боярку по справжньому
називають містом-супутником
столиці України. Тому не
дивно, що дуже багато мешканців міста працюють в
Києві.
Ще за часів Радянської
влади та в перші роки
незалежності України,
основним засобом сполучення з Києвом, був приміський електротранспорт. На превеликий жаль
кількість електропоїздів
скоротилась і значна більшість боярчан почала
користуватись автобусними .маршрутами. Саме тому
виникло питання про роботу
маршруток, яке і було розглянуто на засіданні Громадської
ради.
По великому рахунку свою
задачу по перевезенню мешканців міста перевізники виконують непогано. За багаторічну роботу на маршрутах, був
відпрацьований графік руху
автобусів, що задовольняє
значну частину боярчан. На
користь перевізників говорить
і те,що коли влада писала про
роботу потужної техніки з розчищення центральних вулиць
від снігу, водії за свої кошти
наймали той грейдер для
роботи на вулицях, по яким
проходять їхні маршрути. В
той же час треба зазначити,
що як тільки почав сходити
сніг, та на дорогах з'явилися
ями, міська рада попри нульовий бюджет, зуміла залатати
великі вибоїни. Вперше за всі
роки, загальний стан
боярських доріг кращий від
київських.
Але повернемося до діяльності міжміських перевізників.
Разом з тим позитивним, про
що було згадано вище, треба
вказати на суттєві порушення,
які позначаються на якості
перевезення пасажирів. Ну не
можливо відноситися до
людей, як до риби в консер-

вах.
Є технічні умови, за якими
встановлено розміщення
посадочних місць.

На фото ми бачимо проміжки
між сидіннями. Не можна
заради наживи порушувати
правила безпеки та нехтувати
здоров'ям людей.,Прохання
ініціювати разом з працівниками ДАІ перевірку транспортних засобів, щодо дотримання правил безпеки перевезень та в разі виявлення
порушень, вилучаючи талони
техогляду, знімати такі автобуси з маршруту.
P.S. 26 лютого водії автобусів
із Вишневого та Боярки відмовились виходити в рейс.
Причиною страйку перевізників стала незгода з тим, що
тендер на перевезення по
Київській області ще в серпні
виграла одеська компанія.
Голова Київської обласної
державної адміністрації Анатолій Присяжнюк звільнив
начальника управління промисловості, транспорту і зв'язку
Київської ОДА Сергія Діденко.
«Я стою на позиції, що в області мають працювати місцеві
виробники, як послуг, так і
товарів. Однак це не повинно бути догмою. Якщо хтось
пропонує кращі умови, більш
лояльну цінову політику для
споживача, він повинен працювати на ринку Київщини і
створювати здорову конкуренцію», - підкреслив він.
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На запитання голови громадської ради при виконавчому комітеті Боярської
міської раді Кликова Олександра Васильовича відповідав головний лікар ЦРЛ Кравченко Василь Віталійович.
Питання:
-Існують чутки, що станція
швидкої медичної допомоги, яка розташована в
м.Боярка буде перенесена
до іншого міста, а в Боярці
залишиться одна, або дві
бригади. Ці чутки дійсно
існують. Мешканцям міста
важливо знати, які дійсно є
плани розвитку станції
швидкої допомоги на даний
час. Мені відомо, що на
теріторії історичної частини
міста відкрився пункт
невідкладної допомоги. Це
питання дуже турбує мешканців міста.
Відповідь:
-Так, щоб не було ніяких
непорозумінь, відповідно
до закону, прийнятому
Верховною Радою України
та підписаному президентом України, з 01.01.2013
року створена служба екстреної допомоги.
До цього часу швидка
медична допомога була
підпорядкована ЦРЛ згідно
закону з 01.01.2013 року це
обласний заклад. Відповідно, екстрена медична
допомога має структуру із
шести станцій і до кожної
станції будуть підпорядковані підстанції та пересувні
рухомі пункти.
Києво-Святошинський
район входить до структури
Фастівської станції швидкої
допомоги. Підстанція, яка
розташована біля платформи Тарасівка на території
дитячої поліклініки залишилась, але змінила назву. На
сьогодення підстанція має
назву - ,,Фастівська станція
швидкої допомоги,, . Без
змін залишається кількість
бригад, автомобілів, персоналу, обладнання, медикаментів.
Згідно закону України від
01.01.2013 року на 10000
населення має бути одна
бригада, тобто 8 бригад, 8
автомобілів. Але ми розуміємо, що на весь об’єм
надання медичної допомоги є градація викликів: екстрена медична допомога на
серйозні ДТП, отруєння,

Чутки чи ні?

У квітні 1985р. Генеральна Асамблея 00Н затвердила
Керівні принципи щодо захисту інтересів споживачів, які
повинні використовуватися урядами країн світу при реалізації політики і захисту інтересів споживачів.

Інспекція з питань захисту прав споживачів
у Київській області інформує!
Поради споживачу! Безпека і якість товару.
Відшкодування збитків
Продавець (виробник, виконавець) зобовґязаний
передати споживачеві продукцію належної якості, а
також надати інформацію про цю продукцію.

вогнепальні поранення,
надзвичайні ситуації. А є
інші види викликів: хронічні
хвороби, підвищення температури, тиску, онкохворі,
яким необхідні ін’єкції. Ми
створили службу ,, Невідкладної медичної допомоги,,
яка є додатковою та має дві
машини при приймальному
відділенні, та один автомобіль в історичній частині
міста на базі невідкладної
медичної допомоги. Таким
чином покращено надання
медичної допомоги, тому
що допомога надаватись
двома службами.
Питання:
- Скажіть будь ласка, номер
телефону екстреної служби
та служби невідкладної
допомоги буде однаковий?
Відповідь:
-Номер телефону 42-203,
або 103. В перспективі
буде єдина диспетчерська
служба в області,
до якої будуть надходити
виклики з усієї області, а
кожне авто буде оснащено
GPS зв’язком та навігатором, які будуть визначати
де знаходить автомобіль.
Наприклад виклик надійшов з Боярки. Машина яка
знаходиться ближче до
хворого та доставляє його
до найближчого лікуваль-

Нова громадська організація

Всі ми любимо домашніх
тварин, братів наших менших і в тому, що в місті
багато безпритульних тва-

15 Березня - Всесвітній день
прав споживача!

рин, в першу чергу, треба
звинувачувати самих себе.
Спочатку окремі, бездушні
люди, натішившись гарною
іграшкою, викинули їх на

Шановні мешканці міста!
Газета «Боярська громада» ставить
собі за мету висвітлювати питання,
які турбують Вас, тому редакція
зацікавлена у зворотньому зв’язку.
Надсилайте свої пропозиції, питання, статті. Кожне Ваше звернення не
залишиться без уваги: будуть проведені незалежні журналістські

ного закладу, щоб максимально скоротити час
надання медичної допомоги.
Питання:
- За який час прибуває
медична допомога до хворого?
Відповідь:
-Екстрена медична допомога прибуває до хворого в
сільській місцевості за 20
хвилин, в місті за 10 хвилин. Невідкладна медична
допомога прибуває за одну
годину.
На посадах диспетчерів
знаходяться досвідчені
медичні працівники. По
скаргах хворих вони диференціюють виклики. Скарги, які передбачають
інфаркт, інсульт і т.і.обслуговує екстерна
медична допомога, щоб
ліквідувати загрозу життю.
Якщо виклик має запас
часу (підвищення температури, ін’єкція онкохворому),
то обслуговування хворого
здійснюється на протязі
однієї години невідкладною
допомогою.
-Дякую Вам, Василь Віталійович.
-Бажаємо, щоб менше було
викликів, та зичимо всім
міцного здоров’я.
вулицю і ці тварини, що
вижили, розмножуючись
стали нам на заваді.
Велика кількість безпритульних тварин - це велика
проблема для міста, яку
треба вирішувати.
Тільки бездушні нелюди
можуть пропонувати фізичне знищення тварин тому,
що від знищення тварин до
вбивства людини невеликий крок.
Справжня людина - це
чуйна людина.
Саме такі боярчани зібралися в січні цього року в
приміщенні центру ,,Оберіг,, для заснування місцевої громадської організації
,,Захист тварин,, , адже,
наші менші друзі також
потребують домівку, захисту, турботи, а найголовніше - любові.

Від редакції

«Споживач має право на те, щоб продукція за звичайних умов її використання, зберігання і транспортування була безпечною для його життя здоровґя, навколишнього природного середовища, а також не завдавала
шкоди його майну.
Виробник чи продавець несуть відповідальність
за роботу товару протягом всього гарантійного терміну.
Згідно ст.8 Закону України «Про захист прав споживачів»,
якщо Ви помітили недоліки придбаного товару протягом
гарантійного терміну, Ви маєте право на: безплатне усунення недоліків товарів у розумний строк; пропорційне
зменшення його ціни; відшкодування витрат на усунення
недоліків товару. Споживач має право предґявити тільки
одну із перелічених вимог, а в разі її невиконання письмово заявити іншу вимогу.
У разі виявлення протягом гарантійного строку
істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару
(продавця, виконавця), або фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, споживач має право за свої вибором вимагати від продавця
або виробника: розірвання договору та повернення
сплаченої за товар грошової суми; вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних
у продавця (виробника), товар.
По закінченню гарантійного терміну покупець має
право висувати вимоги продавцю протягом визначеного
терміну придатності, а якщо він не встановлений – протягом 10 років, якщо в товарі були виявлені суттєві недоліки, допущені з вини виробника.
Якщо під час гарантійного терміну необхідно
визначити причини втрати якості товару, продавець
зобовґязаний протягом триденного терміну з дня отримання від споживача письмової заяви, організувати проведення експертизи товару. Якщо в результаті експертизи буде встановлено, що недоліки виникли після передачі
товару (робіт, послуг) споживачу внаслідок порушення
ним встановлено правил використання, зберігання,
транспортування, дій третіх осіб, вимоги споживача не
підлягають задоволенню і споживач зобовґязаний відшкодувати продавця (виконавця, підприємству, що виконує його функції) витрати на проведення експертизи.
Споживач, продавець (виконавець) мають право оскаржити висновки експертизи в судовому порядку.
Важливо! При гарантійному ремонті гарантійний
термін збільшується на час перебування товару в ремонті. Час рахується з дня звернення споживача з вимогою
про усунення недоліків. При обміні товару його гарантійний строк обчислюється від дня обміну.
Важливо! Продаж товарів, строк придатності яких
минув, а також товарів на яких строк придатності не
зазначено або зазначено з порушенням вимог нормативних документів, забороняється.
Згідно ст.16 Закону України «Про захист прав споживачів» шкода завдана життю, здоровґю або майну споживача дефектною продукцією або продукцією неналежної якості підлягає відшкодуванню в повному обсязі,
якщо законодавством не передбачено більш високої міри
відповідальності.»

розслідування; підтвердження або
спростування чуток; доведені до
відома членів Громадської ради при
виконавчому комітеті Боярської
міської ради.
Газета також разповсюджується в
електронному вигляді на сайті
www.bgr.org.ua .

Зареєструвавшись на сайті, Ви
отримаєте можливість розміщувати
свої статті, коментарі, фотозвіти і
т.п. Кращі матеріали будуть також
надруковані на шпальтах газети.
Адреса редакції: м.Боярка,
вул.40 років Жовтня 53 кв.77,
E-mail: vbrorg@ukr.net
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