Програма
«Боярка
без
бар’єрів» на 2016-2020 роки

Нажаль, вчора на засіданні постійної комісії з питань
духовності, соціального захисту, освіти, культури, охорони
здоров’я, материнства і дитинства, молодіжної політики,
туризму та спорту Боряської міської ради у складі: Михайлова
С.Є. (голова) – БПП, Лавріненко Л.С. – Батьківщина, Гурнак
Л.Д. – Наш Край, Рибіннік І.В. – Нові Обличча, Сафонов В.М –
БПП та Хижняка С.М.- Самопомощь, ця програма не була
підтримана більшістю складу цієї комісії із присутніх на ній.
У зв’язку із цим, ГО “КОНТАКТЕР” хоче зробити наступне
звернення до всіх депутатів БМР:
Архітектура радянських часів, зокрема і міста Боярка, була
розрахована на задоволення щоденних потреб лише громадян, які

не мають обмежених фізичних можливостей. Радянська влада не
воліла інтегрувати громадян із обмеженими фізичними
можливостями в існуюче середовище, створюючи окрему від
загальної інфраструктуру, які існували паралельно та незалежно
одна від іншої та обмежувалась декларативними формами
підтримки.
Нажаль, найстрашнішим є те, що бажання не бачити існування
громадян з обмеженими фізичними можливостями і як наслідок,
проблем в їх житті пов’язаних із цими обмеженнями, це було не
тільки бажання радянської влади, це є й бажання решти громадян
тої держави також робити вигляд, що громадян з обмеженими
фізичними можливостями не існує поряд з ними. Такий підхід
привів з часом до того, що громадяни із обмеженими
можливостями були відокремлені від загального суспільства та
фактично, їх життя перетворилось на існування ув’язнених
в’язниці та звузило їх спілкування з суспільством до рівня
подібних собі.

Проблеми переміщення громадян міста Боярка, які мають обмежені
можливості, починаються вже з етапу виїзду/виходу з дверей
квартири та/або будинку чи присадибної ділянки. З огляду на
те, що існуючи транспортні засоби транспортної інфраструктури
міста ніколи не були та й не збираються бути пристосованими до
транспортування громадян міста з вадами можливостей власного
переміщення, треба виконати всі необхідні та визначені
законодавством України дії для усунення будь-яких перешкод для
їх переміщення власними силами, тобто прибрати всі наявні
бар’єри для безперешкодного переміщення.
Завданням місцевої влади та депутатів Боярської місцевої ради
є прийняття всіх можливих зусиль для виконання існуючого

законодавства у цій сфері шляхом постійного фінансування для
поетапного впровадження цього законодавства із декларативної
форми – у життя мешканців свого міста, що і є метою цієї
Програми.
Шановні депутати БМР, невже ви підтримуєте існування цього
визначення, наведеного за цим посиланням?

Нагадуємо, що триває прийом
документів до Громадської
ради при виконавчому комітеті
Боярської міської ради
Термін прийому документів до 10 червня включно.
Поспішайте!
Подробиці за цим посиланням

ПОВІДОМЛЕННЯ
ініціативної
групи з підготовки установчих

зборів
з
формування
Громадської ради
ПОВІДОМЛЕННЯ
ініціативної групи з підготовки установчих зборів з формування
Громадської ради при виконавчому комітеті Боярської міської
ради
Установчі збори з формування Громадської ради при виконавчому
комітеті Боярської міської ради відбудуться 10 липня 2016 року
о 17:00 в актовій залі Боярського НВК «Гімназія – ЗОШ І ст.»
(вул. Сєдова, 7).
Громадська рада при виконавчому комітеті Боярської міської
ради є тимчасовим колегіальним виборним консультативнодорадчим органом, створеним для забезпечення участі громадян в
управлінні державними справами, здійснення громадського
контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження
ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю,
врахування громадської думки під час формування та реалізації
державної політики на підставі Постанови Кабінету Міністрів
України від 3 листопада 2010 року номер 996 та Розпорядження
міського голови від 12 травня 2016 року «Про створення
ініціативної групи з підготовки установчих зборів за участі
інститутів громадянського суспільства».
Ініціативна група з підготовки установчих зборів Громадської
ради
при виконавчому комітеті Боярської міської ради
Кочкова Т. П. заступник міського голови;
Суслова О. Ю. ГО «Рада Волонтерів»;
Скачко Г. М. ГО «Група Патріот»;
Гаврилюк Р. С. ГО «Громадянська позиція боярчан»;
Яровий В. М. ГО «ОСББ «Зоряний»;
Голик Н. Л. ГО «Боярська Самооборона»;
Шевченко І. В. ГО «Учасники АТО Києво-Святошинського району»

Скорба В. Л. ГО «Українська ліга розвитку паліативної та
хоспісної допомоги»;
Скорба І. М. ГО «Українська жіноча місія»;
Антонюк Ю. С. Боярська релігійна громада «Світло життя»;
Кириленко М. І. ГО «Центр розвитку громад»;
Гук Н. В. ГО «Спортивна громада»;
Жигінас Д. С. ГО «ВелоБоярка»;
Коцар І. В. ГО «Контактер».
Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом
рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно
заявили про бажання брати участь у роботі Громадської ради та
внесені інститутами громадянського суспільства. Інститут
громадянського суспільства для участі в установчих зборах
делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на
обрання до складу Громадської ради.
Членство в Громадській раді є індивідуальним.
Для участі в установчих зборах запрошуються: представники
громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних
спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій
роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших
непідприємницьких товариств та установ, легалізованих
відповідно до законодавства України, які подали документи.
Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається
заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою
керівного органу інституту громадянського суспільства.
Перелік документів, які додаються до заяви:
– рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими
документами інституту громадянського суспільства, про
делегування для участі в установчих зборах представника, який
одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради;
– біографічна довідка делегованого представника інституту
громадського суспільства із зазначенням його прізвища, імені,
по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті
громадського суспільства, контактної інформації;
– копії документів, що підтверджують легалізацію інституту
громадянського суспільства;

– інформація про отримання інститутом громадянського
суспільства, як власника бази персональних даних його членів
згоди делегованого ним представника на обробку його
персональних даних;
– інформація про результати діяльності інституту
громадянського суспільства (відомості про проведені заходи,
реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання,
подання інститутом громадського суспільства письмових
обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування,
реалізації державної політики у сфері міського господарства та
інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня
подання заяви (у разі, коли інститут громадянського
суспільства працює менше року за період діяльності);
– відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти
інституту громадянського суспільства, номер контактного
телефону.
Додатково інформуємо, що документи повинні бути подані в
паперовому або електронному вигляді, завірені особистим
підписом (за наявності – печаткою) та відскановані не пізніше
ніж до 10 червня 2016 року включно.
Контактні дані для подання документів:
e-mail: initialgroupgr@gmail.com
Тел.: (067) 540-00-22, голова ініціативної групи Яровий Віктор
Миколайович;
(068) 678-40-08, секретар ініціативної групи Скачко Ганна
Миколаївна.
У приміщенні Боярської міської ради (вул. Білогородська, 13)
буде відбуватися прийом документів від інститутів
громадянського суспільства до установчих зборів Громадської
ради:
01.06.2016 р. з 16:00 до 18:00
03.06.2016 р. з 16:00 до 18:00
07.06.2016 р. з 15:00 до 18:00
10.06.2016 р. з 15:00 до 18:00
Нагадуємо, що 10 червня 2016 р. – останній день прийому

документів.
Тел. для довідок: (067) 540-00-22 Яровий В. М.
За цим посиланням ви знайдете зразки документів, що подаються
до участі в установчих зборах Громадської ради

УВАГА!
Триває
рейтингове
голосування за проекти
Увага! Триває рейтингове голосування за проекти, що були
подані на ярмарку ідей і не отримали фінансування. За
результатами голосування спробуємо обрати найпопулярніші і
спільно зібрати на них кошти.
За ініціативи ГО “КОНТАКТЕР” у список проектів увійшли
наступні проекти:
«Лісова казка: розпис паркану дитячого садку». Бюджет 7929,00
гривень

«Вікі-Боярка: проведення конкурсу на кращу статтю в Боярську
вільну енциклопедію». Бюджет 4600,00 грн.
Просимо вас підтримати нашу ініціативу! Зв’яжіться з нами!

ПУБЛІЧНА ЗАЯВА
діячів м.Боярка

громадських

Публічна заява громадських діячів м.Боярка щодо неприпустимої
політики інформаційного агентства «Боярка-інформ» відносно
громадського та активістського руху м. Боярка.

