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Волонтерський рух РАЕС продовжує «фронт підтримки»
Сьогодні в країні відзначають День Гідності і Свободи –
п’яту річницю початку масових
акцій громадського протесту
під час Революції Гідності, що є
днем вшанування патріотизму
і мужності громадян, які стали
на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини,
національних інтересів України. Обраний українським народом шлях хоч і важкий, проте
незворотний – події, які почалися ввечері 21 листопада 2013
року біля монументу Незалежності, тривають і досі.
Реалії сьогоднішньої України
– це затягнутий військовий конфлікт з окупантом на сході країни, де вітчизняні захисники вже
більше чотирьох років стримують ворожі сили від зазіхань
на територіальну цілісність та
суверенітет держави. Впродовж всього цього нелегкого
часу колектив Рівненської АЕС
веде власний «фронт підтримки» для українських військових
в районі проведення операції
Об’єднаних сил. Так, з початку
конфлікту колективом РАЕС зібрано близько 2 мільйонів гривень волонтерської допомоги
військовослужбовцям.
Юрій Давидович з волонтерською групоюДнями, ініціативною групою Рівненської АЕС
спільно з небайдужими громадянами та представниками
місцевої організації Української
спілки ветеранів Афганістану
передано чергову гуманітарну

Привітання

У жовтні свій ювілейний день
народження відсвяткувала хороша жінка талановита поетеса
нашого міста, Любов Райська.
Шановна Любове прийміть
наші найщиріші побажання
міцного здоров’я, невичерпної
енергії і наснаги у всіх ваших
добрих справах, Божого Вам
благословіння. Хай у вашому домі завжди панують мир і
злагода, у серці – доброта, а у
справах – мудрість. Нехай доля
буде прихильною до вас, даруючи радість та вірних і надійних
друзів!
З повагою друзі та знайомі

допомогу до зони проведення
бойових дій. Волонтери відвідали 30-ту механізовану бригаду, яка готується до виїзду в
зону проведення ООС, та передали: маскувальні сітки, набори інструментів для ремонту

афганців Петро Ширко, сьогодні існують проблеми із забезпеченням
автомобільною
технікою українських військових, тож наразі вкрай необхідні
кошти для закупівлі потрібних
запчастин для ремонту цих

автотехніки, одяг, взуття, засоби гігієни, а також набори харчування у вигляді сухих пайків.
Варто відзначити, сьогодні у цій
бригаді проходить службу працівник Рівненської АЕС Юрій
Давидович.
Також
військовослужбовці звернулись до керівництва
РАЕС з проханням надати допомогу в ремонті автомобіля
високої прохідності «Урал», що
був задіяний у військових операціях. За підтримки генерального директора підприємства
Павла Павлишина, автомобіль
було доставлено в транспортний цех для ремонту, який проводитиметься силами небайдужих працівників у позаробочий
час.
Як
відзначає
працівник
РАЕС, голова місцевої Спілки

авто. Для охочих допомогти
діє розрахунковий рахунок в
Ощадбанку №26008301613093
Код ЄДРПОУ: 24171964 в Кузнецовському ТВБВ Ощадбанк
№10017/80 МФО 333368 Кузнецовської міської організації
спілки ветеранів Афганістану.
Кошти можна перераховувати
за індивідуальними, колективними заявами та готівкою з позначкою «благодійна допомога
для учасників АТО» з подальшим повідомленням волонтерської групи про суму і підрозділ,
що перерахував кошти.
Ініціативна група РАЕС: Петро Ширко 098-717-20-04, Iгор
Жакун 097-187-12-02, Тетяна Васильєва 097-664-25-23,
Олена Цинайло 096-398-45-91,
Віра Примачик 098-771-69-96.

Просив допомоги та підтримки у Захарченка аби підірвати стратегічний
об’єкт РАЕС Або історія Вараського
«диверсанта» від А до Я
На кримінальну стежину
Олексій Масленніков, зайшов
ще у 2013 році, коли вперше
скоїв злочин, вчинивши розбійний напад на поштове відділення, за що отримав покарання
у вигляді позбавлення волі на
строк 2 роки 6 місяців. І ось на
початку 2018 року молодик вирішив, що він та жителі міста
Вараш хочуть приєднатися до
так званої Донецької Народної
Республіки, а тому звернувся
до «очільників» ДНР з проханіз особами, які представлялись
агентами ФСБ. На сьогоднішній
день, згідно вироку Костопільського районого суду Рівненської
області, житель міста
Вараш Олексій Масленніков за
державну зраду та намагання
підірвати стратегічний об’єкт
проведене у колонії 7 з половиною років.

ням допомогти йому у цьому.
Спочатку мова йшла про підрив
міської лікарні та захоплення
у заручники депутата міської
ради.
Проте реалізації його злочинного задуму завадили працівники відділу у місті Вараш
Управління Служби безпеки
України у Рівненській області,
які попередили серію вибухів.
Після арешту у Масленнікова О. було виявлено переписку
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Виплата компенсації громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи за
жовтень 2018 року
Управління праці та соціального захисту населення
виконавчого комітету Вараської міської ради повідомляє
про надходження фінансування для проведення щомісячної виплатигромадянам,
які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи
відповідно до Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», за
жовтень 2018 року.
А саме:
- щомісячної компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування
громадян, які постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи І та ІІ категоріям
за жовтень 2018 року;
- одноразової компенсації
за шкоду заподіяну здоров’ю
та допомоги на оздоровлення, у разі звільнення з роботи

лежного оформлення робочою
групою, до складу якої увійшли
представники управління праці
та соціального захисту населення та відділу економіки виконавчого комітету Вараської
міської ради, Сарненської ОДПІ
ГУ ДФСу Рівненськійобласті,
Володимирецького об’єднаного
Управління ПФУ в Рівненській
області, Вараської міської філії Рівненського ОЦЗ здійснено
черговий моніторинг (комісійне
обстеження) об’єктів торгівлі

На програму «Реформування
і розвитку житлово-комунального господарства міста Вараш
на 2016-2020 роки» затвердженої рішенням міської ради від
15.10.2015 року №2197 з метою
забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
виділені кошти в сумі 6 672,000
тис. грн..
На сьогоднішній день ведуться роботи по капітальному ремонту (модернізації):
м-н Будівельників №35 п.1,2 –
до 10 листопада
м-н Будівельників №36 п.2 –
до 20 листопада
м-н Будівельників №37 п.1,2 –
до 10 листопада
м-н Перемоги №42 п.2 – до 10

листопада
м-н Вараш №45Б п.2 – до 10
листопада
Наступне відключення для
проведення капітального ремонту (модернізації):
м-н Будівельників №1 п.1,2 – з
20 листопада по 10 грудня
м-н Будівельників №3 п.2 – з
20 листопада по 10 грудня
м-н Перемоги №7 п.1 – з 25
листопада по 20 грудня
На проведення капітального
ремонту:
м-н Вараш №6 п.1,2,3 – з 1
листопада по 15 листопада
м-н Вараш №8 п.1,2 – з 25
жовтня по 6 листопада
м-н Вараш 10Б п.1,2,3 – з 6
листопада по 25 листопада

Кошти для ОСББ
громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильською
катастрофою.
В найкоротший термін

кошти будуть перераховані в
установи банків та зараховані на рахунки одержувачів.

Працюй легально!
З метою проведення упереджувальної роботи, спрямованої
на запобігання фактам використання найманої праці без на-

Графік проведення робіт
по капітальному ремонту
(модернізації) ліфтів

розташованих у торговому центрі Grand базар з питань виконання суб’єктами господарювання законодавства у сфері праці.

Під час проведення обстежень роботодавців та найманих
осіб в черговий раз ознайомлено
зі змінами в трудовому законодавстві, наслідками нелегальної
зайнятості та відповідальності
роботодавців у вигляді штрафу
за порушення трудового законодавства.
Окремо наголошено, що органам місцевого самоврядування надано повноваження здійснювати перевірки підприємств,
установ та організацій усіх форм

власності, а також фізичних
осіб-підприємці, які використовують працю найманих працівників, та у разі необхідності, накладати штрафи.
Також, під час здійснення обстежень, на видному місці торгового центру були розміщені
тематичні плакати та розповсюджені інформаційні буклети «Наслідки нелегальної зайнятості
для роботодавців та найманих
працівників» - 20 шт.
Шановні роботодавці! Вкотре
нагадуємо, що виплата зарплати
«у конвертах» позбавляє працівників на соціальний захист у
майбутньому, оскільки до страхового стажу для призначення
соціальних виплат не включаються періоди, за які не сплачені страхові внески, громадяни
втрачають можливість користування державними гарантіями
відповідно до чинного законодавства, такими як соціальна
допомога
малозабезпеченим
сім’ям, субсидії тощо.
Відсутність цивілізованих трудових відносин є свідченням наявних порушень законодавства..
Не чекайте проведення перевірки, своєчасно і правильно
оформляйте найманих працівників, виплачуйте і відображайте
в звітності реальну зарплату.

На Програму співфінансування ремонтів житлових будинків
ОСББ м.Вараш на 2016-2020
роки (далі – Програма), затвердженій рішенням міської ради
від 09.06.2017 № 749, з метою
проведення ремонтів житлових будинків міста, де створені
ОСББ, шляхом співфінансування з залученням коштів їх мешканців, у 2019 році, необхідно
виділити кошти в сумі 5943,643
тис.грн.
На сьогоднішній день значна
кількість будинків ОСББ міста
потребують капітального ремонту. Найбільш зацікавлені в оновлені житлових будинків мешканці будинків ОСББ міста подають
відповідну документацію для

прийняття участі у вищевказаній
Програмі за умовами фінансування: 20% - кошти ОСББ, 80%
- міський бюджет.
Програма надає право ОСББ
на виконання робіт з ремонту
свого будинку, якщо вони надають згоду профінансувати
частину капітального ремонту.
Виконання робіт, згідно її заходів, приведе до підвищення
комфортності умов проживання
мешканців житлових будинків,
продовження терміну експлуатації конструкцій та інженерних
мереж житлового фонду міста,
буде сприяти збереженню здоров’я їх мешканців.

Зустріч з письменником
Максом Кідруком
Міською публічною бібліотекою було організовано зустріч з
письменником-земляком
Максом Кідруком, який презентував

зазначив, що йому важко віднести його до якогось жанру. Водночас він особисто відслідковує
будь-які коментарі читачів.

Актуальна інформація
із Рівненської обласної
державної адміністрації
ГРАФІК
особистого прийому громадян
в обласній державній адміністрації.
Прийом відвідувачів проводиться:
вівторок, середа – з 14 до 18 години,
п’ятниця – з 14 до 17 години у приміщенні облдержадміністрації за
адресою:
новий роман «Де немає Бога».
(майдан Просвіти, 2, кабінет 102).
Актова зала музичної школибула заповнена повністю. З перПопередній запис відвідувачів ших хвилин автор зазначив, що
проводиться з 10 до 17 години книга побачила світ лише на
щоденно у телефонному режимі початку вересня, але за такий
за номером телефону:
короткий час роман опинився на
(0362) 695-269 та в приміщенні 1-му місті в топ-20 книгарні «Є».
облдержадміністрації
(майдан
Роман зародився ще2012
Просвіти, 2, кабінет 102).
року. На думку автора він є
суб’єктивно найкращим. Макс

Після виступу вишикувалась
черга з шанувальників, які хотіли
отримати автограф на придбану
книгу та сфотографуватись з автором.
Бібліотека
вдячна
кафе
М.О.R.S., працівникам центру
дозвілля, музичної школи, відділу культури та туризму, міським
ЗМІ за співпрацю.
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Зміни до порядку надання субсидій
Стосовно терміну, на який призначається субсидія
Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг тепер
призначатиметься з місяця звернення за її призначенням до кінця
опалювального сезону (30 квітня)
і розраховуватиметься окремо на
неопалювальний та опалювальний сезони (така норма діяла до
01.05.2018).
Всім
домогосподарствам,
яким субсидія була призначена
на неопалювальний сезон 2018
року, у тому числі без визначення
її розміру, продовжується термін
дії субсидії до кінця опалювального сезону, і проводиться розрахунок розміру субсидії на опалювальний сезон без повторного
звернення.
При цьому, враховуючи, що це
не призначення субсидії на новий термін, а розрахунок розміру
субсидії на опалювальний сезон,
не визначається право на її отримання, зокрема з урахуванням
наявності простроченої заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг.
Розрахунок розміру субсидії
на опалювальний сезон таким
домогосподарствам проводиться
на підставі доходів за І-ІІ квартали поточного року та інформації
надавачів послуг про вартість послуг за встановленими соціальними нормативами споживання
послуг в опалювальний сезон.
Склад домогосподарства та перелік послуг залишається таким
як і при призначенні субсидії в
неопалювальний сезон, за винятком випадків коли громадянин поінформував про відповідні
зміни.
Стосовно призначення субсидії на понаднормову площу житла
Доповнено перелік осіб, яким
житлову субсидію може бути призначено за рішенням комісії на
понаднормову площу житла, громадянами, які:
отримують пенсію у зв’язку
з втратою годувальника або по
інвалідності, досягли пенсійного
віку, встановленого статтею 26
Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування”, і отримують пенсію
за вислугою років;
отримують державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.
Стосовно призначення субси-

дії домогосподарствам з великою
площею житла
З 1 жовтня 2018 року при визначенні права на отримання
субсидії враховується не загальна площа житлового приміщення,
а опалювальна.
Субсидія не призначається,
якщо опалювана площа житлового приміщення перевищує 120 кв.
метрів для квартир у багатоквартирному будинку, 200 кв. метрів
для індивідуальних будинків. При
цьому ця норма не поширюватиметься і на багатодітних сімей.
За рішенням комісії субсидія
може бути призначена, якщо у
житловому приміщенні (будинку)
оформлено два і більше окремих
особових рахунки, за умови, що
опалювана площа частини житлового приміщення кожного домогосподарства, на яку призначається субсидія, не перевищує
120 кв. метрів для квартири, 200
кв. метрів для індивідуального
будинку.
Стосовно непризиачення субсидії за наявності заборгованості
зі сплати аліментів
Змінами передбачено, що субсидія не може бути призначена
(у т. ч. за рішенням комісії) у випадку, коли у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена
домогосподарства є особи, які за
даними Єдиного реєстру боржників мають заборгованість за
виконавчими
провадженнями
про стягнення аліментів понад З
місяці (крім осіб, які є алко- або
наркозалежними, що підтверджується довідкою від лікаря).
До налагодження обміну даними про таких осіб з Мін’юстом відповідну інформацію щодо кожної
особи можна отримати з указаного реєстру, який є публічним, на
сайті Мін’юсту.
Стосовно обрахування сукупного доходу
Постановою № 841 уточнено, що для розрахунку житлової
субсидії враховуються нараховані доходи членів домогосподарства. При цьому, як і раніше,
розмір заробітної плати враховується після сплати податку на
доходи фізичних осіб.
Перелік доходів, які враховуються під час призначення житлової субсидії доповнено грошовими переказами, отриманими
із-за кордону (на підставі задекларованих сум), а які не враховуються, - сплаченими аліментами (за умови документального

підтвердження фактичної сплати) та спеціальною бюджетною
дотацією за вирощування молодняка великої рогатої худоби.
Також визначено, що розрахунок середньомісячного доходу
для осіб, які отримували хоча б
один із таких видів доходу, як стипендію, допомогу при народженні
(усиновленні) дитини, допомогу
особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, допомогу по догляду за особами з
інвалідністю І і II групи внаслідок
психічного розладу, допомогу
особам, які не мають права на
пенсію, та особам з інвалідністю,
тимчасову державну соціальну
допомогу непрацюючій особі,
яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на
пенсійну виплату, здійснюється
шляхом ділення загальної суми
сукупного доходу за період, за
який враховуються доходи для
призначення житлової субсидії,
на кількість місяців, у яких отримано цей дохід.
Уточнено, що у разі призначення житлової субсидії з початку опалювального сезону доходи
у вигляді пенсії враховуються в
розмірі нарахованої пенсії за останній місяць попереднього неопалювального сезону (вересень),
а у разі
За рішенням комісії субсидія
може бути призначена, якщо у
житловому приміщенні (будинку)
оформлено два і більше окремих
особових рахунки, за умови, що
опалювана площа частини житлового приміщення кожного домогосподарства, на яку призначається субсидія, не перевищує
120 кв. метрів для квартири, 200
кв. метрів для індивідуального
призначення житлової субсидії з
початку неопалювального сезону доходи у вигляді пенсії враховуються в розмірі нарахованої
пенсії за останній місяць попереднього опалювального сезону
(квітень).
Передбачено, що не враховуються доходи батьків у разі призначення субсидії студентам, які
зареєстровані у гуртожитку за
місцем навчання, а також доходи одного з батьків дитини у разі
призначення субсидії другому з
батьків, який проживає з дитиною, у випадку, коли батьки розлучені.
Окрім того, змінено порядок
розрахунку сукупного доходу для
осіб, які у періоді, за який врахо-

вуються доходи, отримували допомогу по безробіттю.
Якщо у них середньомісячний
сукупний дохід менше мінімальної заробітної плати, за кожний
місяць отримання допомоги у
розмірі, меншому за прожитковий
мінімум, встановлений для працездатних осіб станом на кінець
періоду, за який враховуються
доходи, враховується дохід у
розмірі прожиткового мінімуму,
встановленого для працездатних
осіб станом на кінець періоду, за
який враховуються доходи; за
кожний місяць отримання допомоги у розмірі, більшому за прожитковий мінімум, встановлений
для працездатних осіб станом на
кінець періоду, за який враховуються доходи, - фактично отримані доходи; за кожний місяць, у
якому відсутні доходи, - дохід у
сумі трьох розмірів прожиткового
мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець
періоду, за який враховуються
доходи.
Звертаємо увагу, що крім того,
враховуються інші види доходів,
які отримала безробітна особа
протягом періоду, за який враховуються доходи.
Стосовно призначення субсидії особам, що перебували за
кордоном
З метою урегулювання питання призначення субсидії домогосподарству, до складу якого
входять заробітчани, що перебувають за кордоном понад 2 місяці
протягом періоду, за який враховуються доходи для призначення
житлової субсидії, надано можливість комісіям приймати рішення щодо призначення субсидії,
якщо такими особами підтверджено легалізованими в Україні
документами набуття страхового
стажу в інших країнах, з якими
укладено договори про соціальне
забезпечення. Відповідний перелік розміщено на веб-сайті Мінсоцполітики у розділі «Міжнародна
діяльність» у закладці «Міжнародне співробітництво».
Стосовно нормативного врегулювання окремих питань
Нормативно
врегульоване
питання призначення субсидії
офіційно
працевлаштованим
особам, за яких роботодавцем
на сплачено ЄСВ (субсидія їм
призначатиметься на загальних
підставах за умови підтвердження заборгованості роботодавця
із виплати заробітної плати та

сплати ЄСВ).
Визначено, що заява і декларація не можуть бути розглянуті,
коли до них не внесено у повному обсязі всі передбачені формами дані.
Надано комісії право приймати рішення про призначення
житлової субсидії у разі, коли у
члена домогосподарства або у
члена сім’ї особи із складу домогосподарства доходи, які враховуються під час призначення
субсидії, є такими, що зазначені
в абзацах другому - четвертому
підпункту 3 пункту 6 Положення,
і такі особи або інші члени домогосподарства надають соціальні
послуги, перебувають у місцях
позбавлення волі, перебувають
у складних життєвих обставинах,
викликаних тривалою хворобою,
що підтверджується висновком
лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я, є
алко- або наркозалежними, що
підтверджується довідкою від лікаря.
При цьому звертаємо увагу,
що початкову стадію алко- і наркозалежності людини може діагностувати будь-який лікар.
Врегульовано питання припинення житлової субсидії без
рішення комісії за заявою отримувача, а також у разі смерті
одинокої особи чи переїзду сім’ї в
інше житлове приміщення.
Щодо сплати за послуги отримувачами субсидії
Постановою надано право отримувачам субсидії не платити
обов’язкову частку плати за послуги, якщо вартість спожитих
послуг менше неї. У такому разі
громадяни сплачують фактичну
вартість спожитих послуг.
Стосовно переліку послуг на
які призначається житлова субсидія
Перелік послуг, на оплату яких
призначається субсидія, доповнено внесками за встановлення,
обслуговування та заміну вузлів
комерційного обліку та внесками
за абонентське обслуговування
для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами.
Якщо у Вас виникнуть додаткові питання, то відповіді на них
Ви можете отримати в управління
праці та соціального захисту населення за адресою: майдан Незалежності, 1 або за телефоном
24599, 31351

Команда Вараської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3
серед переможців фінального етапу
Всеукраїнського проекту Zero Waste School!

В рамках Всеукраїнського проекту Zero Waste School, впродовж
241 дні, учні 11 класу Вараської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Горяінов Олег, Отрода

Тетяна, Басік Сергій та Басюк
Маргарита, під керівництвом
учителя та наставника Корнійчук
Оксани Федорівни, вчились впроваджувати в реальність власний

проект та створювати таку атмосферу в місцевій громаді, яка
б надихала однодумців та послідовників долучатись до нього.
Команда плідно працювала — і
досягла такого бажаного результату – ПЕРЕМОГИ!!! А шлях до
якої був далеко не простий.
Відбір шкіл-переможців в межах України базувався на критеріях:
•
активність під час проведення дводенного тренінгу у школі та Zero Waste Day у громаді;
•
взаємодія у соціальних
мережах та висвітлення проектної діяльності у ЗМІ;
•
надсилання планів реалізації та звітів у встановлені терміни ;
•
повнота звітів та підтвердженням щодо зданої вторинної
сировини.
За підсумками проекту 17
жовтня 2018 року було оголошено 25 шкіл-переможців, в тому
числі і заклад загальної серед-

ньої освіти міста Вараша. А в подарунок наші новатори отримали
прес, за допомогою якого можна
брикетувати сміття, а згодом здавати його на переробку.
Та найголовнішим є те, що
участь у даних проектах додає
впевненості у власних силах,
спроможність кожного вирішува-
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ти проблеми як власної громади,
так і цілої країни.
Ми - за чисте довкілля, за краще майбутнє, яке готові творити
власними руками!
Управління освіти
виконавчого комітету
Вараської міської ради

Рубрика «Місто: крок за кроком», наповнена матеріалами поданими виконавчим комітетом Вараської міської ради
Доставка включена у вартість реклами. Розповсюджується безкоштовно.
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Кращий спосіб почати робити – перестати говорити і почати робити. – Уолт Дісней

21 листопада 2018 року

«Місто: крок за кроком»

Роботу 29 сесії завершено
Проведено друге пленарне
засідання 29 сесії Вараської
міської ради 7 скликання. За
результатами засідання Колегії
ради до включення у порядок
денний рекомендовано проекти

рішення, які потребують негайного вирішення.
Основну частину оновленого

порядку денного складали комунальні та бюджетні питання,
а також проекти рішень, які необхідно вирішити відповідно до
Плану організаційних заходів
щодо добровільного приєднан-

ня територіальної громади.
Відтак, за рішенням більшості
депутатів до складу виконавчо-

го комітету увійде Роман Хондока – колишній сільський голова
с.Заболоття. Також, сільський
голова та секретар Заболоттівської сільсткої ради увійдуть в
склад апарату виконавчого комітету Вараської міської ради
на посаду старости та радника
міського голови.
Тзп міського голови Олександр Мензул наголосив на
тому, що для завершення усіх
процесів приєднання села Заболоття до міста Вараш, має бути
проведена велика робота. Тому,
залучатимуться спеціалісти усіх
галузей та сфер діяльності міста, задля швидкого та якісного
виконання поставлених перед
нами завдань.
Депутати також внесли зміни
до бюджету міста, виділивши
кошти на погашення різниці в
тарифах комунальним підприємствам міста та на ремонти
в закладах освіти. Окрім того,
профінансували закупівлю обладнання для СМСЧ-3 та частину коштів для модернізації
ліфтів в ОСББ.
В ході сесії, прийняли важливі зміни до статуту КП «Житлокомунсервіс» ВМР, чим надали
їм функції управляючої компа-

нії, відповідно до нових змін у
законодавстві.
На завершення засідання,
виступив директор КП «Міські
електричні мережі» Станіслав
Августович Решетицький, який
ознайомив присутніх зі змінами,
які плануються при розрахунку

за спожиту електроенергію у
зв’язку зі створенням в Україні
ринку електроенергії.
Загалом у цей день депутати
розглянули 13 питань та прийняли по ним 12 рішень.

З робочим візитом в село Заболоття
Нагадаємо, що у жовтні відбулася 29 сесія Варської міської
ради сьомого скликання. Цей
день став визначною подією, що
назавжди ввійде в історію міста

Вараш та села Заболоття, тому
що було прийнято рішення «Про
добровільне приєднання до територіальної громади міста обласного значення».

В результаті чого територіальна громада села Заболоття
приєдналась до територіальної
громади міста Вараш, утворивши Вараську об’єднану територіальну громаду, що без сумніву
дасть нові можливості для розвитку.
Даним рішенням депутати також затвердили План організаційних заходів щодо добровільного приєднання територіальної
громади. Відповідне рішення
набрало чинності з 1 листопада
2018 року.
Сьогодні, 2 листопада, депутати Вараша, працівники структурних підрозділів виконавчого
комітету міської ради на чолі із
тзп міського голови Олександром Мензулом відвідали село
Заболоття.
Під час зустрічі, в.о. старости
села Заболоття Роман Хондока
ознайомив із об’єктами соціальної сфери: загальноосвітня школа, дитячий садочок, будинок
культури, гуртожиток, фельд-

шерсько-акушерський пункт, де
наразі тривають ремонтні роботи. Очільник міста Олександр
Мензул вислухав усі проблеми

даних закладів та зазначив, що
відтепер розпочинається процес передачі усіх об’єктів та
матеріальних цінностей до Ва-

та побажання від працівників

раської міської ради.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил
безпеки під час експлуатації обігрівальних приладів
З настанням осінньо-зимового пожежонебезпечного періоду
все частіше для обігріву помешкань, особливо в сільській
місцевості чи дачних масивах
використовуються електронагрівальні прилади або пічне
опалення. Але варто пам’ятати,
що порушення правил пожежної
безпеки під час використання
саморобних або несертифікованих обігрівальних приладів
може стати причиною не лише
виникнення пожежі, а й – загибелі людей.
Із зниженням температурних
показників рятувальники щодня фіксують випадки загорань,
особливо у житловому секторі,
які призводять до трагічних наслідків. Причиною їх виникнення
є недотримання елементарних
правил безпеки під час користування обігрівачами. Саме тому,
Державна служба України з надзвичайних ситуацій звертається
до громадян з проханням дотримуватися основних правил користування різними обігрівальними приладами.
Під час експлуатації електрообігрівальних приладів слід:
- перед увімкненням обігрі-

вального пристрою переконатись, що він не має механічних
ушкоджень;
- не вмикати одночасно багато електроприладів у подовжувач, адже електромережа може
не витримати перевантаження;
- не розміщувати обігрівач
поблизу легкозаймистих предметів;
- не накривати радіатор електроприладу та не використовувати обігрівач для сушки одягу;
- не обігрівати житло газовими, саморобними та несправними електрообігрівачами;
- не залишати ввімкненими
електрообігрівальні пристрої під
час виходу з будинку.
Під час експлуатації пічного
опалення забороняється:
- залишати печі без догляду
або доручати нагляд за ними
малолітнім дітям;
- користуватися печами, які
мають тріщини;
- розміщати паливо та інші
горючі речовини і матеріали
безпосередньо перед топковим
отвором;
- зберігати незагашені вуглини та попіл у металевому посуді, встановленому на дерев’яній

підлозі або горючій підставці;
- сушити й складати на печах
одяг, дрова, інші горючі предме-

ти та матеріали;
- застосовувати для розпалювання легкозаймисті речовини

та горючі рідини.

