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Всі ми знаємо, в якому авральному
темпі, без суттєвих поправок ВРУ прийняла законопроект Президента
України Петра Порошенка про внесення змін до Конституції України
щодо децентралізації влади. Але ще
в більш авральному темпі, поспіхом,
парламентарі прийняли Закон України
«Про місцеві вибори», який по своїй
сутності нівелює запропоновані конституційні зміни. Саме партії та їхні
партійні списки стають цьому на заваді.
Хай у Верховній Раді, партії зі
своїми ідеологічними платформами,
ведуть Україну до світлого майбутнього. А от, яка ідеологія потрібна для
того, щоб на своєму окрузі, проконтролювати своєчасну відкачку фекалій,
вивіз сміття і т.д. і т.п.?

ником їхніх інтересів в місцевому органі влади, треба йти на уклін до партійних бонз. Мало того, ця людина,
повинна йти не до тих партійців, ідеологію яких вона більш-менш поділяє,
а до тих, що мають достатньо коштів,
контролюють СМІ, мають гречку та можуть набрати більше 5% голосів, бо
згідно цього закону отримавши перемогу на окрузі можна не стати депутатом, як що так звана «твоя» партія не
набере по місту цих відсотків.
Ще одна важлива річ. Вибори закінчились, депутатів-партійців обрано.
Закон передбачає відкликання депутатів саме партійними органами по
списку яких вони балотувались. А як
що лінія партії піде в розріз з думкою
місцевої громади? Як повинен голосувати місцевий депутат, як накаже пар-

Останнім часом величезну роль в
підтриманні зубожілого населення
України відіграють громадські організації. Наведемо всім відомі приклади:
–
волонтери не дали остаточно
знищити Українську Армію;
–
саме місцеві громадські організації захищають місцеве населення.
Саме до таких людей, з активною громадянською позицією, звертаються
місцеві жителі та прагнуть, що б саме
вони представляли їхні інтереси в місцевих органах влади.
Нажаль закон цього не дозволяє.
Вибори депутатів самої низової ланки
проводяться за партійними списками,
тому людині, яку більшість населення
даного округу бажає бачити представ-

тійний лідер та втратити довіру
громади, чи як хоче громада та втративши партійний депутатський мандат? От вам і влада громад на місцях
– децентралізація з партійним примусом.
Щось подібне ми вже проходили на
попередніх виборах, коли правдами та
не правдами була обрана більшість
від Партії Регіонів і депутати працювали на «СІМ’Ю» та на себе. Тому і
вийшов народ на МАЙДАН. Але цим
скористались інші партійні клани, які
приймаючи такі недолугі закони створюють передумови для відродження
нової «СІМ’Ї», ще більш антинародної.
ГО “Ми Боярчани”

Про саморозпуск
Громадської
Ради
стор.4
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 ми зробимо
все можливе для схвальної
відповіді на це питання.

Як нас лікують...

Добре, якщо здоровий тоді й життя прекрасне. А
коли захворів та ще й
живеш у Боярці? - пиши
пропало.

імпортні препарати, які
мають дешеві вітчизняні
аналоги. Також він був
здивований тим, що три
препарати з п’яти пропи-

Нещодавно мій батько
підвернув ногу. А йому
вже, слава Богу, 82 роки.
Звичайно, він пішов, вірніше пошкутильгав в нашу
поліклініку. В реєстратурі
його направили до травматолога, який як справжній небожитель пробуває
на третьому поверсі чотирьохповерхової будівлі.
Зайняв чергу, і, не багато
не мало, приблизно через
півтори години пацієнт похилого віку представ
перед ясні очі «гуру» медицини.
«Гуру» коліно оглянув і
відправив старенького на
рентгенографію, що розташовується ще вище - на
четвертому поверсі.
Добре, що на сходах є
перила, які значно полегшують одноногим долати
чергову висоту. Перед кабінетом нова, довжелезна
черга і жодного вільного
місця, адже стільців малувато - всі зайняті, от і доводиться чекати хвилин
тридцять стоячи, потім годинку сидячи і, врештірешт, роблять
довгоочікуваний рентген,
попередньо взявши від 30
до 60 гривень за плівку.
Повернувшись назад і
знову вистоявши чергу,
батько став перед вельмишановним світилом
травматології. Він поглянув на знімок, сказав: «…
перелома нема, але проглядається характерне
для такого віку відкладання солі. Тож необхідне
лікування.» Записав в медичній картці діагноз:
«Розтяг зв’язок», і виписав
рецепт на ліки, вартість
яких перебільшувала
батьківську пенсію.
Список ліків я показав
київському лікарю, на що
той констатував, що були
виписані найдорожчі

саних - знеболюючі уколи
швейцарського та німецького виробника, при нинішньому курсі вартість
яких недосяжна для простого смертного чоловіка.
Після цього лікар порадив
батькові накласти на ногу
тугу пов’язку і купити діклофенак українського виробника, вартість якого –
20 гривень.
На жаль, фундаментальних фактів для відкриття
кримінальної справи у
мене нема, але чутки про
те, що власники аптек,
яких в Боярці вже більше,
ніж продуктових магазинів, домовляються з медпрацівниками та платять
відсотки від продажу за
реалізацію продукції, не
безпідставні. Маємо свідчення пацієнта, при якому
працівник аптеки запитував відомого лікаря, чому
той зменшив активність
закупок.
Ситуацію, яка складається, розглядала комісія
Боярської громадської
ради. Прийняли рішення
звернутися до тимчасово
виконуючого обов’язки
начальника районного
управління ВОЗ Ляшенко
Миколи Миколайовича з
пропозицією:
1.
В районній поліклініці перенести кабінети
травматолога і рентген на
перший поверх.
2.
Згідно з законодавством України зобов’язати лікарів при
виписці зарубіжних ліків
рекомендувати їхні дешевші українські аналоги.
Будемо сподіватися, що
ці проблеми, які не вирішувалися протягом десятиліть, найближчим часом
будуть вирішені.
Кликов О.В.

Боярка - це місто, чи село?
Давайте згадаємо історію
розвитку міста за останні
десять років.
В 2002 році на виборах міського голови перемогла Виборна Зоя Анатоліївна. З її
слів одним із напрямків її діяльності було створення нового генерального плану
м.Боярка. На це було виділена значна сума коштів з
місцевого бюджету. Нажаль, цим планам не судилося збутися. В 2004 році
завдяки фінансової підтримки деяких боярських бізнесменів, депутатами
боярської міської ради було
висунуто недовіру міському
голові.
Виконувати обов’язки міського голови почав Яровий
Віктор Миколайович, який
казав, що знає як розбудовувати місто, а саме шукати
інвесторів, будувати багатоповерхові будинки та за
кошти інвесторів розвивати
інфраструктуру. Нажаль і
цим планам не судилося
збутися.
На позачергових виборах
30 травня 2004 року переміг
Валерій Мазуренко, підтримуваний місцевою організацією Української народної
партії (однак вона згодом
публічно вибачилася перед
боярчанами за підтримку
цієї кандидатури). Рішенням
суду від 8 червня 2004 року
ці вибори визнано недійсними. Однак Мазуренко й
далі продовжував керувати
містом на посаді секретаря
міськради, яку він обійняв
згідно із чинним законодавством за відсутності легітимно обраного міського
голови та відсутності нових
перевиборів. Мабуть всі
пам’ятають величезні гори
мусору у той період. Доречі
при Мазуренко теж виділялись чималі кошти на проект
нового генерального плану
міста.
Можна сміливо стверджувати, що за весь цей період
ніхто розвитком міста не
займався, бо на першому

плані була боротьба за
крісло мера.
Саме в ці часи вартість земельних ділянок почала
стрімко зростати в ціні. Цим
скористались сільські ради
населених пунктів, що оточують наше місто.
Слід зазначити, що межі
міста затверджує Верховна
Рада, після затвердження їх
на районній та обласної
радах – це дуже довгий
шлях. Селам землю можуть
надати як обласна, так і районна рада. Справа одного,
двох місяців. Тому зараз з
подивом дізнаєшся, що
стела з написом «Боярка»
при в’їзді в місто розташована на Білогородський
землі. Напроти землі села
Петрівське. Рядом землі
Бобриці. Зійшовши з електропоїзда на станції Боярка
треба зробити пару десятків
кроків, щоб опинитись на території села Нове, яке належить селу Тарасівка. Йдеш
по вулиці Хрещатик та
бачиш, що з однієї сторони
боярський приватний сектор, а з іншої лісовий масив,
який належить Національному аграрному університету. Отож маємо те що
маємо.
Ну то як вам перспективи
розвитку міста Боярка, як
міста? Давайте згадаємо,
що за останні десять років
побудовано, а що зруйновано. Ну що зруйновано ми
бачимо неозброєним оком
(особлива подяка Добрівському Т.Г.). Це парк Шевченка, де колись було гарне
озеро, якого вже нема, та й
парку вжє нема, лісова
хаща, де інколи знаходять
трупи, бігають кози та полудикі собаки. А дванадцятиповерхова будівля
заводоуправління? Дивлячись на неї, згадуєш післявоєнні руїни. А давно ви
ходили в наші кінотеатри? А
давно ви….
Ну годі. Що збудували?
Пресловуту заправку в
центрі міста (особлива по-

Так ми кияни, чи ні?

Чому державні заклади Києво-Святошинського району розташовані поза
його межами? І де ж тоді починається
місто Київ та Київський округ? А де
центр Києво-Святошинського району?
Києво-Святошинський район, це район
Києва чи області?А ми з вами хто?

5 лютого 2015 року Верховною Радою
був прийнятий Закон України «Про
об’єднання територіальних громад», в
зв’язку з чим виникла думка про можливість створення Київського округу.
Такий округ можливо
створити у разі приєднання територіальних громад міст та
селищ - супутників
столиці до київської
громади.
Всі ми бачимо, що
чітких меж між центральним мегаполісом
та містами-супутниками вже не існує.
Буває таке, що, перетнувши дорогу, ми
опиняємось не в Києві, а в прилеглому
селищі. Ці міста та селища за великим
рахунком – спальні райони Києва, бо
більша частина їх мешканців працює в
столиці. Найцікавіше те, що, працюючи
в Києві, вони і податки із заробітної
плати сплачують в бюджет столиці,
тим самим покращуючи життя киян, а
не добробут свого міста чи села. Це великі кошти, тому і така велика різниця
щодо стану доріг, подачі гарячої води
та її вартості, транспортного сполучення і т.д.
Звісно, що у цього проекту будуть супротивники. Насамперед, це місцеві
органи влади, представники депутатського корпусу, місцева «еліта», бо

дяка Виборній З.А.). Багатостраждальний «Дніпровський круг» та пару
багатоповерхівок.
Впевнено можна казати що
Боярка, це київський спальний район, бо значна кількість , а це більш як 12000
мешканців міста працює
Києві та податки перераховує в столичний бюджет.
Тому бюджет міста дуже
малий. Слід зазначити, що з
цієї кріхти, згідно існуючого
законодавства, район забирає гроші на розвиток прилеглих сіл.
То що робити? Напрошується відповідь – залучити
інвесторів-забудовників,
щоб за ці кошти розбудовувати місто. Але який інвестор прийде до нас, знаючи,
хто Бояркою керував, керує
зараз та має намір знов
прийти до влади.
Всі знають, що в КиєвоСвятошинському районі два
міста районного значення,
це Боярка та Вишневе. Якщо
порівняти ці два міста, то це
порівняння не на користь нашого міста. Дивіться самі.
Нові квартали у Вишневому,
в Боярці жодного. Проїжджаючи містом Вишневе
бачиш більше десятка баштових кранів, в Боярці жодного. Населення Вишневого
за останні роки збільшилось
на 30 відсотків, а в Боярці на
30 відсотків зменшилось.
Тому і не дивно, що з нашого міста у Вишневе переїжджають заклади
районного значення. Вже
нема районного вузла
зв’язку, газової контори,
МРЕВ і т.д.
Давайте подивимось на
села Києво-Святошинського
району. Нові квартали з багатоповерхових будинків Білогородки,
Петропавлівської та Софійської Борщагівок, Крюківщини, Петрівського. Це вже
не села – це міста. Тому і виникає питання. Боярка це
місто, чи село?

всі вони втрачають владу та вплив. А от
мешканці, навпаки, були б згодні, бо
розуміють, що київська влада має
значно більше можливостей для розвитку занедбаних районів, і рівень
життя зросте до рівня життя киян.
Якщо всі ми прагнемо до Європи, то
треба звернути увагу на те, як розвиваються європейські столиці. Ніхто не
може заперечувати, що через 10, може
20 або 50 років столичний мегаполіс не
прийде до нас. Будуть заасфальтовані
всі вулиці, будемо мати метрополітен,
трамвайне та тролейбусне сполучення.
А може це вже треба
робити зараз?
Ще одне цікаве спостереження. КиєвоСвятошинська РДА
знаходиться в Києві.
Києво-Святошинська
районна рада знаходиться в Києві. КиєвоСвятошинський
районний суд знаходиться в Києві. То
може ми вже кияни, щоправда, другого
сорту, тому що не маємо пільг киян,
щоб дістатися столичним транспортом
до чиновників нашого району?
Якщо продати всі ці київські будівлі, то
коштів вистачить на відбудову того
дванадцятиповерхового монстра, що
розташований в центрі Боярки, та
своїм зовнішнім виглядом наводить на
думку, що його обстріляли терористи.
Туди перевести всі районні заклади.
Тоді нам не треба буде витрачати час
та кошти на круїзні тури по місцях «бойової слави» києво-святошинських чиновників та все вирішувати за один
приїзд, в одному місці.

Бюджет 2016
Всі ми знаємо, в
якому авральному
темпі, без суттєвих поправок ВРУ прийняла
законопроект Президента України Петра Порошенка про внесення
змін до Конституції
України щодо децентралізації влади. Але ще в
більш авральному
темпі, поспіхом, парламентарі прийняли Закон
України «Про місцеві вибори», який по своїй
сутності нівелює запропоновані конституційні
зміни. Саме партії та їхні
партійні списки стають
цьому на заваді.
Хай у Верховній Раді,
партії зі своїми ідеологічними платформами,
ведуть Україну до світлого майбутнього. А от,
яка ідеологія потрібна
для того, щоб на своєму
окрузі, проконтролювати своєчасну відкачку
фекалій, вивіз сміття і
т.д. і т.п.?
Останнім часом величезну роль в підтриманні зубожілого
населення України відіграють громадські організації. Наведемо всім
відомі приклади:
–
волонтери не
дали остаточно знищити Українську Армію;
–
саме місцеві громадські організації захищають місцеве
населення.
Саме до таких людей, з
активною громадянською позицією, звертаються місцеві жителі
та прагнуть, що б саме
вони представляли їхні
інтереси в місцевих органах влади.
Нажаль закон цього
не дозволяє. Вибори
депутатів самої низової
ланки проводяться за
партійними списками,
тому людині, яку більшість населення даного
округу бажає бачити
представником їхніх інтересів в місцевому органі влади, треба йти на
уклін до партійних бонз.
Мало того, ця людина,
повинна йти не до тих
партійців, ідеологію
яких вона більш-менш
поділяє, а до тих, що
мають достатньо коштів, контролюють СМІ,
мають гречку та можуть
набрати більше 5% голосів, бо згідно цього
закону отримавши перемогу на окрузі можна
не стати депутатом, як
що так звана «твоя»
партія не набере по
місту цих відсотків.
Ще одна важлива річ.
Вибори закінчились, депутатів-партійців
обрано. Закон передбачає відкликання депутатів саме партійними
органами по списку
яких вони балотувались.
А як що лінія партії піде в
розріз з думкою місцевої громади? Як повинен голосувати
місцевий депутат, як накаже партійний лідер та
втратити довіру громади, чи як хоче громада та втративши
партійний депутатський
мандат? От вам і влада
громад на місцях – децентралізація з партійним примусом.
Щось подібне ми вже
проходили на попередніх виборах, коли
правдами та не прав-

дами була обрана більшість від Партії Регіонів і
депутати працювали на
«СІМ’Ю» та на себе.
Тому і вийшов народ на
МАЙДАН. Але цим скористались інші партійні
клани, які приймаючи
такі недолугі закони
створюють передумови
для відродження нової
«СІМ’Ї», ще більш антинародної.
Всі ми знаємо, в
якому авральному
темпі, без суттєвих поправок ВРУ прийняла
законопроект Президента України Петра Порошенка про внесення
змін до Конституції
України щодо децентралізації влади. Але ще в
більш авральному
темпі, поспіхом, парламентарі прийняли Закон
України «Про місцеві вибори», який по своїй
сутності нівелює запропоновані конституційні
зміни. Саме партії та їхні
партійні списки стають
цьому на заваді.
Хай у Верховній Раді,
партії зі своїми ідеологічними платформами,
ведуть Україну до світлого майбутнього. А от,
яка ідеологія потрібна
для того, щоб на своєму
окрузі, проконтролювати своєчасну відкачку
фекалій, вивіз сміття і
т.д. і т.п.?
Останнім часом величезну роль в підтриманні зубожілого
населення України відіграють громадські організації. Наведемо всім
відомі приклади:
–
волонтери не
дали остаточно знищити Українську Армію;
–
саме місцеві громадські організації захищають місцеве
населення.
Саме до таких людей, з
активною громадянською позицією, звертаються місцеві жителі
та прагнуть, що б саме
вони представляли їхні
інтереси в місцевих органах влади.
Нажаль закон цього
не дозволяє. Вибори
депутатів самої низової
ланки проводяться за
партійними списками,
тому людині, яку більшість населення даного
округу бажає бачити
представником їхніх інтересів в місцевому органі влади, треба йти на
уклін до партійних бонз.
Мало того, ця людина,
повинна йти не до тих
партійців, ідеологію
яких вона більш-менш
поділяє, а до тих, що
мають достатньо коштів, контролюють СМІ,
мають гречку та можуть
набрати більше 5% голосів, бо згідно цього
закону отримавши перемогу на окрузі можна
не стати депутатом, як
що так звана «твоя»
партія не набере по
місту цих відсотків.
Ще одна важлива річ.
Вибори закінчились, депутатів-партійців
обрано. Закон передбачає відкликання депутатів саме партійними
органами по списку
яких вони такі недолугі
закони створюють передумови для відродження нової «СІМ’Ї», ще
більш антинародної.

Про створення територіальної громади
мадських представників. Також, потрібно, щоб місцеві жителі мали
прагнення створити територіальну
громаду. На практиці таке прагнення
виникає за наступних умов:

наявність серйозної спільної
проблеми, що підштовхує до соціалізації кожного жителя;

існування мережі колективного самозахисту;

існування місцевих громадських організацій, які хочуть змін, чинять дії в напрямку змін і до думки
яких місцеві жителі постійно прислухаються.
Як створити територіальну громаду?

Для чого створювати територіальну
громаду?
Всі розуміють, що для успіху
Україні недостатньо змінити керівництво. Треба змінити систему.
Проте мало хто знає, як її змінити.
Ми знаємо.
Відповідно до ст. 5 Конституції
України, носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є
народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної
влади та органи місцевого самоврядування. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні
належить виключно народові і не
може бути узурповане державою, її
органами або посадовими особами.
Відповідно до ст. 140 Конституції
України, місцеве самоврядування є
правом територіальної громадисамостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і
законів України.
Отже все, що нам треба, це гарантувати, щоб територіальна громада
набула свого конституційного права.
А для цього потрібно шляхом загальних зборів утворити територіальну
громаду як суб’єкт публічного права,
яка набуде прав власності на комунальне майно на його території.
Така територіальна громада матиме легітимність, якщо буде створена місцевими зборами за участю
щонайменше 50% жителів плюс
один голос. На сьогодні таким чином
вже створено 70 територіальних громад-власників у селах та селищах
різних областей України. Позитивний досвід цих територіальних громад говорить про те, що саме це і є
той шлях, яким повинна рухатись
Україна сьогодні.
Територіальні громади як юридичні
особи публічного права власності
створюються там, де є можливість
провести збори громади або гро-

Створити територіальну громаду
можливо через рішення міської
ради, яка затверджує Статут територіальної громади де вказується, які
депутатські повноваження делегуються представницькому органу
такої територіальної громади.
Ще в 2006 році, будучи депутатом
Боярської міської ради, я подав проект Статуту територіальної громади,
але він розглядається по цей час.

Як правильно позичати гроші
Часто виникають ситуації, коли або ви берете в когось гроші в борг, або їх позичають у вас. Здебільшого громадяни користуються такими простими,
усними домовленостями. Позика грошей, як правило,
відбувається між людьми, які добре знайомі: друзі,
родичі. Не станете ж ви позичати гроші першому зустрічному! Втім, у повсякденному житті проблема неповернення боргів існує та буде існувати завжди.
Адже позика грошей під слово честі споконвічно приховує у собі небезпеку його неповернення. З цієї причини судяться навіть близькі родичі, які інколи стають
ворогами.
Різні життєві ситуації можуть спричинити неповернення боргу навіть такою людиною, в порядності
якої ви ніколи не сумнівалися. Буває так, що людина
десять разів позичала гроші і борг завжди повертала,
а одинадцятого разу - з певних причин цього не робить. Тому бажано перестраховуватися. Ми повинні
чітко усвідомити, що образливого, або принизливого
в цьому нічого немає. При передачі грошей завжди
домовляються про строки повернення боргу, або про
порядок погашення та інші питання, наприклад: відсотки, в якій валюті, за яким курсом. Це все має бути
зафіксовано документально.
Є певні вимоги стосовно договору позики. Договір укладається в письмовій формі. Проте, якщо ви не
знаєте як його скласти, то в такому випадку простіше
скористатися розпискою. Вона обов'язково має бути
не надрукована, а написана власноруч у вашій присутності. Це дасть змогу здійснити спеціальну експертизу, якщо раптом позичальник спростовуватиме
факт позики. Майте на увазі і той факт, що для нотаріусів розписка – це не завжди високий заробіток,
тому вони не завжди глибоко з'ясовують їхній зміст, а
лише засвідчують підпис особи, яка її написала. Отож,
відповідальність за зміст документу свідомо візьміть
на себе, адже ваша зацікавленість беззаперечна. А в
суді її вважатимуть за документальне підтвердження
факту позичення грошей. У 90 відсотках такі справи є
виграшними, але за умови, що розписку правильно
оформлено.

Іншій шлях створення територіальної громади, це проведення низки
зборів на місцях, де будуть обрані
громадські представники (квартальні), які потім на установчих зборах створять Боярську територіальну
громаду.
Зараз, саме в період передвиборчої агітації, є всі передумови для
проведення поквартальних зборів
для обрання квартальних (уповноважених представників) та установчих
зборів по створенню територіальної
громади м.Боярка.
Громадська організація «Ми Боярчани» закликає всіх кандидатів в
депутати БМР приєднатись до цієї
роботи.
ГО “Ми Боярчани”
Кликов О.В.

Як створити територіальну громаду
Дякуємо Риммі Білоцерківській за надану інструкцію.
Перед тим, як почати процес створення територіальної громади,
обов’язково вивчить наступні документи:
1.Конституція України (статті 1-13, 140-143)
2.Європейська хартія місцевого самоврядування (ратифікована Верховною Радою України)
3.Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в
Україні
Після того, як ви усвідомили, що досі не оформили на себе право
власності на національне багатство, здійсніть наступні кроки по
оформленню свого права власності на національне багатство:
Крок №1. Встановлюємо відсутність або наявність конституційного
власника
Крок №2. Проводимо роз’яснювальну роботу
Крок №3. Готуємо проект статуту територіальної громади
Крок №4. Проводимо загальні збори територіальної громади
Крок №5. Повідомляємо органи влади про створення територіальної
громади
Крок №6. Захищаємо територіальну громаду
http://terhromady.info/

Тож маєте знати низку нюансів, які корисно запам'ятати. Наприклад, у розписці обов'язково треба
писати ім'я позичальника повністю (а не лише ініціали). Інакше потім доведеться доводити, що саме
ця людина позичила у вас гроші. Важливо вказати адресу позичальника, аби у разі чого знати, до якого
саме суду подавати заяву. Обов’язково потрібно зазначити всі паспортні дані та зробити копію паспорта.
Ще одна порада – чітко вкажіть кінцеву дату повернення грошей. Річ у тім, що якщо цього не зробити, то
борг, відповідно до законодавства, позичальник має
повернути протягом семи днів з часу пред'явлення
першої вимоги.
Додатковою гарантією є зазначення у розписці
свідків (бажано двох). Треба вказати їхні повні імена, в
ідеалі – паспортні дані, контактну інформацію. Під
цими даними про свідків позичальник повинен ще раз
поставити свій підпис.

Неділя, чергові вибори. Чоловік іде на дільницю. Назустріч стрімголов мчить сусід.
— Ти куди летиш?
— До бабусі!
— Вона ж три роки як померла.
— Я теж так вважав, але голова комісії сказав, що вона щойно проголосувала й пішла додому.

Про саморозпуск Громадської Ради

Закон про місцеві вибори:
переваги і недоліки.
Як обрати свого депутата.
Чинний закон про місцеві вибори, мабуть
самий недемократичний, в порівнянні з попередніми, хоча і теж недолугими законами. Партійні списки, хоч і відкриті, все
одно будуть списками партійними.
По-перше - є таке поняття, як партійна дисципліна.
По-друге - в законі прописана
норма, за якою партія може відкликати
свого депутата.
Якщо рішення партійних босів буде відрізнятись від рішення громади, як проголосує місцевий депутат? Питання скоріш
риторичне.
Але закон, є закон. На вибори треба йти
обов’язково. То що робити? Треба мінімізувати вплив того, чи іншого партійного
клану.
На виборчий дільниці кожен з нас отримає по чотири бюлетні, бо будемо обирати
міського, районного, обласного депутатів
та міського голову. В кожному партійному
списку трапляються і достойні люди. Тому
не голосуйте за представників однієї політичної сили. В разі не вирішення вашої
проблеми місцевим депутатом ви зможете
звернутись до районного, якій є представником іншої партії, або до обласног депутата чи міського голови.
Громадська організація «Ми Боярчани»
проводила соцопитування серед представників Боярської громади. Оприлюднюємо
результати на прикладі однієї виборчої
дільниці.
ТВО №10
м.Боярка - вул. Волгоградська, вул.
Герцена, вул. Іркутська, вул. Коротка, вул.
Лазо, вул. Печерська, вул. Сахалінська,
вул. Уральська, вул. 40 років Жовтня: 78–
118
До Боярської міської ради - Кривак
Андрій Леонідович,
політична партія «Громодянська позиція»,
прож. м.Боярка, вул. Волгоградська.
До Києво-Святошинської районної ради
– Видря Олександр Володимирович,
партія "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", прож. м.Боярка.
До Київської обласної ради - Шульга
Валерій Володимирович,
політична партія "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП", прож. м.Боярка.
На посаду Боярського міського голови Зарубін Олександр Олександрович,
політична партія "НОВІ ОБЛИЧЧЯ", прож.
М.Боярка.
Звісно ви можете проголосувати і по іншому, але не голосуйте тільки за одну
політичну силу.
Якщо роботу громадських організацій
мешканці міста відчувають, то місцеві партійні організації не робили НІЧОГО.
Рекомендую даже не читати їхніх передвиборчих програм - все рівно надурять!
Голова ВГО «Я – Виборець»
О.Кликов
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

Влітку минулого року була обрана
нова Громадська рада при виконавчому
комітеті Боярської міської ради, в
зв’язку з закінченням строку повноважень попередньої ради. До складу ГР
увійшли 26 представників громадських
організацій. На голову ради було запропоновано єкс-голову м.Боярка Виборну
З.А. та голову ГР попереднього складу
Кликова О.В.. З перевагою в один голос,
головою обрали Кликова Олександра
Васильовича.
Слід зазначити, що громадська рада
при виконкомі, це всього-на-всього дорадчий орган пропозиції якого виконком
може навіть і не розглядати. Починаючи
з 2012 року наші вимоги, що до включення до складу виконкому, представника громадської ради для того, щоб він
мав змогу виносити на виконком пропозиції громадськості, зустрічали протидію з боку міського голови Тараса
Добрівського.
Постає питання, чому? Відповідь проста – бо створювання громадських рад
при виконкомах, це вимога обласної адміністрації, а от дієвої громадської ради
Тарас Добрівський мати на бажав.
Не зважаючи на це громадськість проводила велику роботу. Наприклад, допомогла створити організацію «Захист
тварин», результати роботи якої бачать
всі Боярчани. Члени громадської ради
збирали речі та кошти на придбання
бронежилетів та касок для наших воїнів
АТО.
Влітку цього року на зборах Правління
ГР, Олександр Кликов розповів про те,
що його запросив міський голова та запропонував ввести до складу громадської ради його представників Долгову,
Суслову та Слободюка, якого зробити
головою ГР, мовляв тільки тоді він почне
з нами співпрацювати. Порадившись,
усвідомлюючи те, що може в такий
спосіб наші пропозиції почнуть розглядати на виконкомі, ми дали згоду.
На наступному засіданні О.Кликов ввів
до складу громадської ради вищезгаданих особ, склав з себе повноваження

Кращий засіб боротьби
з корупцією - це чесний і
непідкупний чиновник.
Так депутати пожартували у своєму новому
законі про корупцію.

***

Побилися об заклад
якось чиновник і депутат, у кого тачка крутіше:
- Ви будете працювати
чи базікати?
- Гримнув охоронець на
ув'язнених, які
перевозили бетон на
будівництві.

Від редакції

голови ГР та запропонував обрати головою ГР Олександра Слободюка. Пан
Слободюк взявши слово, замість того,
щоб подякувати за довіру, почав казати,
що до нього рада працювала дуже погано але з його приходом всі питання,
запропоновані радою, будуть виноситись на виконком. Мабуть він забув, що
саме ми придбали для нього кевларову
каску та бронежилет, але подяки не
дочекалися, а навпаки. Може вони йому
були зовсім не потрібні, бо він як славнозвісний герой Троянської війни Ахіллес був поранений у п’яту, про що інші
бійці АТО розповідають з іронією.
Стало зрозуміло, що міський голова
Добрівський хоче використати громадську раду в своїй виборчий компанії,
тому на слідуючому засіданні я запропонував громадський раді само розпуститися, а нову раду утворити після
місцевих виборів., що і було зроблено
за переважної більшості голосів.
Усім відомо, що партія «НАШ КРАЙ»,
це проект Київської обласної адміністрації, БПП «Солідарність» - проект Банкової, а облдержадміністрація
підпорядковується Президенту України.
Тому коли Виборна, Долгова та Суслова
почали працювати над поектом «НАШ
КРАЙ», а пан Слободюк став технічним
кандидатом Добрівського на посаду
міського голови від БПП «Солідарність»,
стало ясно, що рішення про саморозпуск громадської ради було вірним.
Технічні кандидати Добрівського повинні, використовуючи протестні настрої боярчан, відібрати на себе частку
таких голосів у більш достойного кандидата на посаду мера. Тоді нинішній голова, завдяки мізерній кількості тих, хто
ще його підтримує зможе і надалі хазяйнувати в нашому місті.

Голова ГО «Просвіта»,
кандидат у депутати Боярської міської
ради
від партії «ВОЛЯ» Кучерявий С.П.

Кореспондент:
- Пане депутате, не
дасте нашій газеті інтерв'ю!
- У мене час - гроші!
- Розумію, ось редакція виділила 1000$ на
цю справу. Давайте
домовимося, 800$ ви
берете собі, а 200$ мені, під вашу розписку
про 1000$.
- Добре! А що за
тема?
- Про корупцію та
відкати!

розслідування, підтвердження або
спростування чуток, доведені до відома членів громадської організації
“Ми Боярчани”
Газета також разповсюджується в
електронному вигляді на сайті
www.bgr.org.ua .
Зареєструвавшись на сайті,

Син питає в батька:
- Тату, а це правда,
що всі казки
починаються словами "Жили собі дід
та баба…”?
- Ні, синку. Справжні
казки починаються
словами: "Якщо ви
проголосуєте за
нашу партію на
виборах…”

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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