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Андрій Сухраков
У середу, 13 травня 2015 року відбулося чергове засідання
клубу “Активіст” за темою
“Перспективи та виклики
демократії в Україні”. Спікером був Андрій Сухраков (студент
кафедри політичних наук Національного педагогічного
університету імені М.П. Драгоманова, член молодіжного
наукового співтовариства імені Григорія Волинки), котрий
оглянув наступні різновиди демократії: плюралістична,
партисипаторна,
представницька,
колективістська,
соціалістична, ліберальна, елітарна, легальна та електронна.
Жваву дискусію викликало питання щодо форми демократії в Росії
(думки розділилися між елітарним та фасадним типами). Окрім
цього, в ході обговорення була висловлена думка про
тоталітарну основу РФ, оскільки в ній досі домінують силові
структури. Також одним із учасників зустрічі, Арсенієм Гужвою,
було розглянуто такий різновид народовладдя, як ліквідна
демократія. Учасники подякували Андрію Сухракову та висловили
побажання наступного разу присвятити зустріч місцевому
самоврядуванню. Найближчі теми, заявлені до обговорення на
засіданнях клубу «Активіст», – це «Значення генерального плану

для розвитку міста» (20 травня, спікер – В’ячеслав Сенчук) та
“ЖЕК, ОСББ – чи є альтернатива?” (27 травня, спікер – Юлія
Скочинська). Докладніше – на сайті “Анонс”.

При ЦСПР діє клуб «Активіст».

Увага! Клуб
«Активіст» змінює день своїх постійних засідань. Віднині це
середа з 17.00 до 21.00 (початок визначається в залежності від
того, коли зручно більшості учасників конкретного
обговорення). Очолює клуб керівник інформаційно-аналітичної
служби ЦСПР Марія Іванівна Кириленко. Обговорення кожної
конкретної теми проводить окремий спікер. Декілька правил:
1. Клуб «Активіст» – це зона вільна від політики і
передвиборчої діяльності.
2. Дискусія має бути конструктивна і вестися лише в рамках
заявленої теми.
3. Наприкінці засідання виділяється час під «Різне» для
короткого обговорення інших питань.

4. У результаті кожного обговорення має бути визначений
алгоритм подальшої діяльності, визначені конкретні кроки
з вирішення проблеми і виконавці.
5. На засідання клубу може прийти будь-хто, кого цікавить
заявлена тема.
6. Будь-хто може ініціювати до обговорення актуальні для
міста питання. Обговорення відбудеться, якщо знайдеться
спікер, хоч в якійсь мірі компетентний у заявленій темі.
7. Час та тема кожного засідання призначається окремо.
Інформацію про засідання клубу можна дізнатися на сайті
“Анонс. Події та заходи Боярського регіону.”

Клуб «Активіст»: «Електронне
самоврядування. Перспективи
впровадження»
29 квітня 2015 року відбулося засідання клубу «Активіст»
(керівник – Марія Кириленко) на тему: «Електронне
самоврядування. Перспективи впровадження». Десяток боярських
активістів обговорювали, наскільки реально, щоб Боярка стала
однією із перших в Україні по впровадженню новітніх
технологій. Спікер за темою Арсеній Гужва показав презентацію
та висвітлив переваги впровадження електронної демократії в
м.Боярка. Це і спрощена система отримання довідок, не виходячи
з дому, і можливість подання колективних петицій, котрі будуть
обов’язковими до розгляду органами місцевого самоврядування, і
багато інших можливостей.
Для більшості присутніх це було лише першим знайомством з
темою, і вже зараз зрозуміло, що подібне починання повинне
супроводжуватися широкомасштабною інформаційно-просвітницькою

кампанією.
Одним із правил клубу «Активіст» є обов’язкове прийняття
конструктивних рішень у руслі вирішення заявленої проблеми.
Тож за результатами обговорення було вирішено:
1. Виступити з ініціативою, щоб усі кандидати в мери міста
Боярка включили у свої передвиборчі програми обіцянку
активно впроваджувати електронне самоврядування.
2. Провести круглий стіл за темою впровадження електронної
демократії в місті Боярка. Залучити до заходу
відповідних фахівців.
3. Створити ФБ-групу, присвячену впровадженню електронної
демократії: Боярка. E-Democracy.

Як
вижити
в
умовах
артелерійських обстрілів

У неділю 19
жовтня 2014 року теоретичне заняття Боярського туристичного

клубу «ІСКРА», що діє при Києво-Святошинському ЦСПР, було
присвячене незвичній, але тісно пов’язаній з основною
діяльністю клубу тематиці – виживанню в умовах артилерійських
обстрілів.
Заняття було присвячене обговоренню видів обстрілу, які
можливі на території нашого міста; виявленню місць, які можуть
піддаватись нападам у першу чергу; різним видам зброї;
можливій частоті та спрямованості обстрілів з систем залпового
вогню. Були визначені заходи безпеки при обстрілах і
найбезпечніші місця для укриття. Після перегляду інформаційноучбового ролику з оглядом всіх видів залпової зброї, що
застосовується наразі на Сході країни, слухачам була надана
інформація щодо їх можливих дій під час обстрілів. Була
приділена увага тривалості обстрілу із різних видів зброї та
вмінню їх відрізняти – це дає змогу за час перерви між залпами
встигнути змінити місце укриття.
Друга частина заняття була присвячена заходам виживання в лісі
та способам маскування залежно від місцевості. Слухачам були
запропоновані слайди, на яких вони мали виявити замасковану
людину чи військовий об’єкт.

Крім лекційного матеріалу,
ведучі відповіли на численні
запитання, а потім було вільне обговорення окремих тем, що
були цікаві аудиторії.
При підготовці до заняття БТК «ІСКРА» ставив за мету надати
підліткам інформацію, яка прояснила б для них події, які вони
бачать в засобах масової інформації і які можуть їх лякати
саме тому, що вони не до кінця їм зрозумілі.
В якості
інструктора з частини питань виступала Юлія Апостолова. До
проведення заняття був також залучений експерт, людина з понад
десятирічним
військовим
досвідом,
спеціаліст
з
радіоелектронної
боротьби.
Юлія АПОСТОЛОВА

Свято шахового спорту в ЦСПР
(Боярка)

Щорічно
у вересні до Дня Боярки проводиться шаховий турнір серед
дорослих , а у жовтні – шаховий турнір серед школярів
Боярських шкіл.
Змагання цього року
пройшли успішно,
особливо – дитячий турнір, котрий зібрав ще більше дітей.
Турніри під гаслом «Діти – за мир!» проходили
з метою
пропаганди, популяризації шахової гри серед школярів,
підвищення рівня розвитку шахового спорту, розширення
товариських зв’язків між юними шахістами міст Боярка
та
Вишневе. Після відбіркових (11, 12 жовтня) юні шахісти вийшли
на фінальні змагання, котрі пройшли 18 та 19 жовтня в КиєвоСвятошинському Центрі соціально-психологічної реабілітації
населення. З гордістю повідомляємо, що команда міста Боярка
набрала більшу кількість очок за загальною сумою 2-х турів,
тому
і
стала
переможницею.

Співорганізатори заходу – Києво-Святошинський районний центр
соціальних служб для сім’ї та молоді (директор – Оксана
Мельниченко) та Києво-Святошинський центр соціальнопсихологічної реабілітації населення (директор – Лахтадир
А.М.). Судді змагань: Олександр Фомічов
Гуменюк (м.Вишневе)

(м.Боярка) та Олег

На урочистому відкритті турніру був присутній міський голова
м.Боярка Тарас Добрівський, який подякував Фомічову О.В.,
керівнику Боярського шахового клубу «Еліт-інтелект», за
професіоналізм і популяризацію шахового виду спорту, вручив
подяку та подарунок для клубу – шаховий годинник.
Тарас
Добрівський та Іван Гришин, чемпіон Європи з метання диску,
зробили першій ходи – і турнір розпочався.
Було дуже цікаво й хвилююче: сльози радості від перемог, сум
через маленькі невдачі… Все це разом із дітьми переживали їх
батьки. А наприкінці були дипломи, медалі, кубки та подарунки
від Олександра Тігова, Анатолія Матейка, Олександра Зозуленка.

І як урочисте завершення змагань – Гімн України!
Директор
ЦСПР Ангеліна Лахтадир та представник Києво-Святошинського
РЦСССДМ
Наталія Колбасенко побажали всім присутнім миру і
злагоди, успіхів і нових спортивних здобутків, а головне –
завжди займатися спортом, щоб зберігати здоров’я – духовне і
фізичне!

