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Чому у Вараші піднялася оплата за комуналку?
Висновки робимо самі

Піднялися ціни на житлово-комунальні послуги – можна почути майже кожного дня
чи не у кожному місті України.
Та «найстрашніше» слово із
цього речення – підняття. Здавалося б дуже добре є те, що
жителі Вараша, а тодішнього
Кузнецовська не чули цього ще
з 2014 року, бо саме тоді востаннє відбулося підняття цін на
житлово – комунальні послуги.
Та чи насправді це так добре?
Аби мешканці міста мали
більше докладної і достовірної інформації та могли зробити власні об’єктивні висновки,
журналісти газети «Вараш»
дали змогу керівництву Кузнецовського міського комунального підприємства (КМКП)
самим прокоментували ситуацію. Варто зазначити, що
саме це підприємство єдине у
нашому місті, яке має ліцензію
на надання послуг з водопостачання, водовідведення та теплопостачання.
«Тепло та гарячу воду ми,
тобто КМКП, купує у Рівненської АЕС. Вартість теплової
енергії для станції встановлює Національна Комісія, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
Коли ж НКРЕКП піднімає ціну
для РАЕС, ми просто змушенні
піднімати тариф для жителів.
Іншими словами, саме НКРЕКП
фактично формує тариф для
громади.
Наші численні звернення
протягом останніх кількох років владою ігнорувалися. Можновладці Вараша, відмовлялися корегувати тариф, адже
добре розуміли, що для них це

політично непопулярне рішення, – розповідає т.в.о директора
КМКП Олег Устич.
Ні для кого із нас не таємниця, що за останні декілька років
ціни піднялися на все, в тому
числі, на складові, що включенні у тариф (зокрема, паливо та
паливно – мастильні матеріа-

У вересні в інформаційному центрі РАЕС «Полісся», у
рамках програми соціальної
ініціативи «Тонка синя лінія»,
відбулася цікава зустріч молоді
міста із представником американської поліції Браяна Бейлі,
патрульних поліції Рівненщини Іванни Бояківської, Тетяни

інформації.
«Тонка синя лінія» це не є
бізнес-проект – це соціальний
рух, який прийшов до України
зі Сполучених штатів Америки.
Там це символ місця поліції у
суспільстві, а також вияв поваги до тих полісменів, хто віддав
своє життя захищаючи закон. В

Ятчук, громадського діяча та
партнера проекту «Тонка синя
лінія», Олександрі Третьяка.
Також до змістовної розмови
долучилися учасники освітнього проекту «Відкривай Україну», учні школи №4, представники Організації молоді РАЕС
та Українського ядерного товариства, «Асоціація підприємців
міста», ГФ «Муніципальна Варта», ГО «Відродження і Розвиток», Молодіжна Рада міста та
представники засобів масової

Україні таку ініціативу започаткували восени 2017 року. Ініціаторами виступили поліцейські
спільно із ветеранами АТО.
«Тонка синя лінія» - це вільне
спілкування громадян із поліцейськими, взаємна допомога
та підтримка. Розуміти один
одного, не порушувати, не провокувати, а також не бути байдужими до роботи, яку виконують правоохоронці захищаючи
нас та закон. Так, нещодавно,
завдяки благодійнику Віктору

Олег Устич т.в.о директора КМКП
ли). А оскільки ціни на житлово – комунальні послуги з 2014
року не піднімалися жодного
разу, то у 2018 році таке одноразове підняття стало дуже
«болючим» для споживачів.
Це нам підтверджує і в.о.
начальника
планово-економічного відділу КМКП, Олена
Дембовська: «За останні 4
роки зросли ціни на інші складові, що формують тариф: гіпохлорид на 302% , бензин на
106% , електроенергія на 42%
і мінімальна заробітна плата на
205%. Новий тариф неодноразово перевірявся відповідними
службами виконавчого комітету Вараської міської ради.
З новими цінами КМКП зможе
працювати беззбитково, а оплату мешканців спрямують на
господарську діяльність підпри-

Олена Дембовська в.о начальника планово - економічного
відділу КМКП
ємства».
Серед громади міста уже
пішли чутки про те, що тариф
виконавчим комітетом був піднятий для того аби КМКП мало
змогу за ці кошти погасити борг
перед РАЕС. Насправді ж це
лише чутки, оскільки у складовій тарифу немає пункту – погашення боргів. Що стосується
заборгованості, то вона буде
поступово погашатися згідно
окремої програми з міського
бюджету.
Ми маємо чітко усвідомлювати, що всі підприємства та
установи нашого міста у своїй
діяльності керуються виключно
вимогами законів, в тому числі і
постановами НКРЕКП
Тому, якщо наша місцева
влада, зокрема, депутатський
корпус та виконавчий комітет,
в майбутньому не буде «загравати» зі своїми виборцями,
а матиме сміливість приймати
вольові, але політично непопулярні для них рішення, то наступні зміни у наших платіжках
будуть не такими «болючими»
для мешканців міста.
А наразі маємо те, що попередні обіцянки політиків варту-

вали лише різким підняттям цін
та ударом по кишені варашан,
бо з грудня цього року у поштових скриньках з’являться пла-

Мялику, правоохоронці отримали нову форму. І така допомога
мецената є неодноразовою»,
- розповідає ініціатор заходу
у Вараші, голова громадської
організації «Відродження та
Розвиток», Дмитро Стецюк .
На початку зустрічі представники патрульної поліції
Рівненщини Іванна Бояківська
та Тетяна Ятчук розповіли про
улюблену, цікаву, складну, а
водночас небезпечну роботу
поліцейських. Після цього почули багато запитань від учасників заходу, на які було надано
змістовні відповіді.
Також у ході розмови, виявилося що жителі Вараша мають
багато цікавих ідея, для налагодження відносин із поліцією
та готові повернути довіру до
правоохоронної системи.
Протягом зустрічі було звернено увагу на проблеми, яких
у Вараші є чимало, а також
запропоновано безліч цікавих
проектів для їх вирішення.
Своїм досвідом роботи та
досвідом соціального проекту
в Сполучених Штатах Америки
поділився полісмен Браян Бейлі, -«Тонка синя лінія» - проект,
який спрямований на підтримку
наших поліцейських, адже ми
служимо та захищаємо свою
країну. Склянка холодної води
літом чи гарячий чай зимою,
або ж просто добре слово для
нас є дуже важливими, адже ми
завжди відкриті до людей, чого і

хочемо від них.
«Хочу подякувати Олександру Третьяку за ініціативу та
поширення проекту на Рівненщині. З гордістю, можу сказати,
що в нашому місті також є небайдужі громадяни та меценати, які є партнерами соціальної
ініціативи «Тонка синя лінія»
і не одноразово підтримують

Складові тарифу
тіжки старого зразка, але вже з
новими цінами.
Вероніка Пилипчук

«Тонка синя лінія» у Вараші

наших поліцейських. А вже
найближчим часом спільними
зусиллями ми будемо реалізовувати ідеї та проекти, які
посилять безпеку та порядок в
місті», - наголосив благодійник
та меценат, Віктор Мялик.
Вероніка Пилипчук
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Удосконалюватися – значить мінятися, бути досконалим – означає змінюватися часто. – Уїнстон Черчілль

22 листопада 2018 року

«Місто: крок за кроком»

Талановиті зірочки підліткових клубів

16 – 17 листопада у Палаці
культури ім. Лесі Українки проходив ІV багатожанровий дитячо-юнацький фестиваль-конкурс
«Зірки, на сцену».
Фестиваль проводився з метою створення умов творчого
самовираження учасників, розвитку творчих здібностей дітей
у різних видах та жанрах мистецтв. Організаторами фестивалю-конкурсу стали ВП «Рівненська АЕС», Благодійний фонд
Василя Яніцького «Наш край»
та громадська організація «Куль-

турний центр».
Цьогорічний фестиваль-конкурс «Зірки, на сцену» відзначився надзвичайно високим
рівнем підготовки учасників усіх
вікових категорій і номінацій. Чималих зусиль доклали керівники
гуртків підліткових клубів, аби їх
вихованці, а це 38 учасників, показали гарний результат.
Фестиваль-конкурс проводився у два конкурсні дні за трьома
віковими категоріями та включав
чотири номінації: «Вокал», «Хореографія», «Художнє слово»,

«Декоративно-ужиткове мистецтво».
Оцінювало конкурсантів незалежне журі: Катерина Приймачук
– завідувач відділу фольклору та
етнографії комунального закладу «Рівненський обласний центр
народної творчості»; Феодосій
Васечко – заступник директора
Рівненського обласного центру
народної творчості, заслужений працівник культури України;
Михайло Володько – член Національної спілки хореографів
України; Василь Сав’юк – актор
Рівненського академічного обласного театру ляльок.
У номінації «Художнє слово»
І почесне місце за патріотичний
вірш «Найкращі десять слів»
виборола вихованка літературного гуртка «Літературна вітрина» підліткового клубу «Обрій»
Аполлінарія Пашко, ІІ місце отримала Євангеліна Колесник,
продекламувавши вірш «Рідна
мова – Божий дар», ІІІ місце дісталося маленькій учасниці Уляні Супрунець за вірш «Я візьму
своє відерце». У другій віковій
категорії Анастасія Гіль посіла І місце за декламацію вірша
«Доля». У третій віковій категорії
Ангеліна Пашко зайняла ІІІ місце
за декламацію гуморески «Телевізор». Усіх переможців підготувала керівник літературного

Освітяни на захисті прав дітей
15 листопада 2018 року під головуванням начальника управління освіти О.Корень відбулась
робоча нарада присвячена пи-

танням організації превентивних
заходів, пов’язаних із захистом
права дитини на здобуття загальної середньої освіти.

За участі старшого інспектора
сектору ювенальної превенції
Вараського відділу Національної
поліції З.Мельник, начальника
служби у справах дітей А.Ільїної,
директорів шкіл та їх заступників
обговорено механізм співпраці
при організації ведення обліку
дітей шкільного віку та учнів.
За результатами наради керівникам навчальних закладів
дані доручення вжити профілактичних заходів до учнів, які
систематично мають пропуски
навчальних занять без поважних
причин протягом трьох і більше
днів, а також забезпечити своєчасне повідомлення старшого
інспектора ювенальної превенції
Вараського відділу поліції про
учнів, схильних до правопорушень.
Вказані заходи сприятимуть
запобіганню вчиненню дітьми
кримінальних і адміністративних
правопорушень.

До відома учасників
антитерористичної операції !
Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Вараської
міської ради повідомляє, що
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27
грудня 2017 року № 1057 «Про
затвердження Порядку проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної
операції та постраждалих учасників Революції гідності» наказом начальника управління від
08 листопада 2018 року № 48
до переліку суб’єктів надання
послуг із психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалих
учасників Революції Гідності
включено дочірнє підприємство
«Санаторій «Верховина» закритого акціонерного товариства
лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», яке знаходиться в с. Сойми Міжгірського
району Закарпатської області.

Санаторій «Верховина» розташований в серці Карпат – в
високогірній зоні «Верховина».
Через територію санаторію
протікає гірська річка Репінка,
яка впадає в повноводну річку
з назвою Ріка. В 30 км від оздоровниці знаходиться відоме
Синєвирське озеро, яке називають «морським оком» Карпатських гір. На тій же відстані грає
чистими струменями дивовижний водоспад Шепіт.
«Верховина» почала роботу в 1950 році. Два спальних
корпуси мають 2-х та 3-хмісні
номери. Організоване трьохразове харчування по системі комплексного та замовного
меню. Влітку відпочиваючі можуть відвідувати піщаний облаштований пляж на річці Ріка.
Лікувальною
спеціалізацією санаторію є захворювання
шлунково-кишкового тракту і
патологія обміну речовин. Лікувальні властивості мінеральних

вод курорту Сойми відомі ще з
XVIII століття. Соймівське джерело з водами «Келечинська»
та «Сойми» розташовані на
території оздоровниці. В них
містяться сульфіди, хлориди і
карбонати заліза, натрію, кальцію та інших, необхідних людському організму елементів.
Вода використовується і для
пиття, і для прийняття ванн та
інших гідротерапевтичних процедур. Оздоровленню сприяє
чисте гірське повітря.
Приємний відпочинок та
ефективне лікування в «Верховині» можна поєднувати з
туризмом (екскурсії, поїздки в
сусідні Угорщину та Словаччину, рибалка, «тихе полювання»
в лісах), а також з катанням на
гірських лижах. Дві гірськолижні
траси з бугельними підйомниками діють за 25 км від оздоровниці, в селі Пилипець.

гуртка Тетяна Тарасюк.
У номінації «Хореографічне
мистецтво» вихованки хореографічного гуртка «FlashDance»
(керівник гуртка Іванна Вейна)
вибороли три третіх місця. У першій віковій категорії – за танець
«Вовчиці», у другій віковій категорії – за запальний іспанський
танець «Експресія», а також за
сучасний танець «Акробатичне
тріо» (Анна Водько, Віра Федорук, Юлія Вихрик).
У
номінації
«Декоративно-ужиткове мистецтво» Максим

Радчишин, вихованець підліткового клубу «Бригантина» (керівник гуртка Любов Тихонова),
здобув І місце за чудові дві роботи: декоративна картина «Ейфелева вежа» та «Діамантовий
коник».
Переможці фестивалю-конкурсу отримали дипломи і грошові винагороди, решта конкурсантів – дипломи учасників, а
усім керівникам гуртків та колективів було вручено дипломи за
вагомий внесок і розвиток дитячої творчості.

14 листопада 2018 року під
головуванням начальника служби у справах дітей виконавчого
комітету Вараської міської ради
А.Ільїної відбулось засідання
комісії з питань захисту прав дитини.
В ході роботи комісії було розглянуто питання захисту інтересів неповнолітніх, соціального
захисту дітей, які опинились у
складних життєвих обставинах,
дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування.
Крім того, вивчено стан працевлаштування
випускників
2017-2018 навчального року та
неповнолітніх учнів шкіл міста
Вараш на період літніх канікул
2018 року.
На засіданні комісії заслухано громадян, які обґрунтували
причини і мотиви звернення до
служби у справах дітей виконавчого комітету Вараської міської

ради щодо захисту законних
прав та інтересів малолітніх та
неповнолітніх дітей. В процесі
розгляду питань, заявників ознайомлено із нормами законодавства та прийнято конкретні
рішення щодо розв’язання порушених проблем.
Підводячи підсумки, начальник служби у справах дітей виконавчого комітету Вараської міської ради А.Ільїна наголосила, що
відповідно до статті 164 Сімейного кодексу України, у випадку
ухилення батьків від виконання
передбачених законодавством
своїх обов’язків щодо виховання
дітей їх можуть позбавити батьківських прав. Однак, позбавлення батьківських прав є крайнім засобом сімейно-правового
характеру, який застосовується
до батьків, що не забезпечують
належне виховання своїх дітей.

Засідання комісії
з питань захисту
прав дитини

Повідомлення
про оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного
аналізу регуляторного впливу
Проект рішення міської ради
від 22.11.2018 року №1401
«Про затвердження Положення
про порядок передачі в оренду
комунального майна» розроблений з метою забезпечення
підвищення ефективності використання комунального майна,
що перебуває у власності Вараської територіальної громади
шляхом надання його в оренду
фізичним та юридичним особам
у відповідності до вимог чинного законодавства України.
Найменування розробника
проекту: Відділ майна комунальної власності міста виконавчого комітету Вараської
міської ради
Адреса сторінки в мережі Інтернет: varash.rv.gov.ua(розділ
документи/регуляторна політика)
Інформація про спосіб оприлюднення регуляторного акта:
Проект рішення міської ради

від 22.11.2018 року №1401
«Про затвердження Положення
про порядок передачі в оренду
комунального майна» разом із
аналізом регуляторного впливу
буде розміщено на офіційному
веб-сайті Вараської міської
ради та її виконавчого комітету
varash.rv.gov.ua 23.11.2018 року
Інформація про строк та
спосіб надання зауважень та
пропозицій Зауваження та пропозиції просимо надсилати у
письмовому вигляді розробнику регуляторного акта протягом
одного місяця з дня опублікування проекту рішення.
Поштова адреса: 34400,
м.Вараш, майдан Незалежності, 1 Відділ майна комунальної
власності міста виконавчого комітету Вараської міської ради.
Телефон/факс (03636) 2-46-64;
3-29-82, vkomu@i.ua
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Іноді щось може йти не так, як хотілося-б, але ви не повинні зупинятися. – Майкл Джордан

22 листопада 2018 року

«Місто: крок за кроком»

Урівнюючи в правах - розширюємо
потенціал можливостей
Проблема соціальної адаптації осіб з інвалідністю до умов
життя в суспільстві є однією з
найважливіших граней загальної
інтеграційної проблеми.
Над вирішенням цієї проблеми
неухильно працює колектив комунального закладу «Вараський
міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів» імені З.А.
Матвієнко». При цьому, зусилля
педагогів спрямовані не тільки
на допомогу дітям і особам з інвалідністю у боротьбі з їх недугами, а й на те, аби вони мали рівні
можливості повноцінної участі у
всіх сферах життя.
Сьогодні у Центрі працює
студія з фотодизайну і поліграфії «Калейдоскоп», де особливі

діти і молодь опановують навички користування комп’ютерною,
термосублімаційною та фототехнікою.
Для цього напрямку реабілітаційного процесу завдяки
сприянню міської влади та депутатського корпусу у закладі створене середовище, яке нагадує
нескладне виробництво та спонукає вихованців до активної, відповідальної роботи – виготовлення сувенірної продукції методом
сублімації. Завдяки спеціальному обладнанню підопічні Центру
переносять будь-який малюнок,
фотографію, логотип на чашки,
тарілки, футболки, кепки, пазли,

магніти, прапори, сумки, тощо.
Сувенірні вироби студії стали
конкурентоспроможними, їх демонструють на виставках, дарують гостям, які відвідують Центр,
вони є досить презентабельними
і виготовляються як під індивідуальні так і колективні замовлення.
ож, усі бажаючі виготовити
сувенір із нанесенням сублімаційного малюнка, фотографії,
логотипу можуть звертатися до
Центру. А для його вихованців
це слугуватиме доказом того, що
вони теж можуть бути корисними
суспільству здорових людей.

Спортивна гра «Сімейні перегони.
Рухова активність»
11 листопада в спортивному
залі загальноосвітньої школи №1
відбулася спортивна гра «Сімейні перегони. Рухова активність».
В даних змаганнях приймали
участь 10 команд: сім’я Соловей
Володимирецького району, сім’я
Михайлицьких Сарненського району, сім’я Макарицьких Клесівської ОТГ та сім сімей нашого
міста Маркелюк, Фокін, Талах,
Радчук, Вознюк , Колесник, Кірченко.
Спортивна гра складалася з 5
естафет: «Гол», «Влуч у ворота»,
«Обери ціль», «Влуч м’ячем»,
«Влуч фрізбі» та інтелектуального завдання «Спорт у цифрах».
За результатами перегонів 1
місце здобула сім’я Фокіних, друге місце – Маркелюків, трете місце – Михайлицьких.
Переможці, призери нагороджені кубками, медалями, грамотами, цінними подарунками, а

команди учасники заохочувальними подарунками від партнерів
заходу благодійного фонду «Наш
край» та ВАТ Кузнецовський хлібозавод «Скиба».
Висловлюємо подяку теа-

тру-студії танцю «Грааль», керівник Юлія Лакизюк-Крупіч за чудо-

Педагогічний міст
Вараш – Львів
На початку листопада 2018
року директори та педагоги
закладів загальної середньої
освіти нашого міста мали змогу
перейняти досвід роботи колег,
відвідавши навчальні заклади
міста Львова та попрацювавши в

ва для педагогів нашого міста
також було проведено творчу
міні-майстерню на тему «Інноваційна педагогічна співпраця в
технології коучингу». В інтерактивній формі опрацьовано методику коучингової технології, цілі

Навчально – методичному центрі
освіти.
Педагоги Вараша відвідали
ліцеї «Львівський» та «Просвіта», який ще донедавна був
школою-інтернатом,
побували
у Навчально-методичному центрі освіти м. Львова, де ознайомились з роботою НМЦО у
проектній діяльності міста та
найновішими методичними напрацюваннями.
Методистами НМЦО м. Льво-

коучингу, стрижневу концепцію,
парадигму та методи коучингової
діяльності. Ознайомлено з методикою розвитку навичок міжособистісної взаємодії засобами
арт-терапії, опрацювано коучинг
в технології PRES (Position,
Reason, Example, Solution).
Педагоги Вараша сподіваються, що такий обмін досвідом стане доброю традицією в розвитку
освітньої галузі міста.

Спортсмени Вараша
– призери

15-17 листопада в місті Рівне
проходив обласний чемпіонат з
плавання серед юнаків. За результатами змагань наші спортсмени вибороли чотири других
місця та п’ять третіх місць.

будуть виступати на чемпіонаті
України.
З цього приводу доречним
було згадати нещодавню ініціативу депутатів міської ради про
призначення стипендій провід-

До складу збірної команди області від міста Вараш потрапили
Поліна Савчук та Ілля Фокін, які

ним спортсменам міста Вараш
та їх тренерам.

ву атмосферу та запальні танці.
Відділ у справах сім’ї, молоді
та спорту виконавчого комітету
Вараської міської ради

Газета «Вараш». Засновник Пилипчук В.В. Свідоцтво РВ №580/133-Р від 13 лютого 2012 року. Адреса: 34400, м. Вараш, м-н. Вараш, 11, кв. 52. Видавець Харечко М.В.. Адреса для листування: 34400, м.Вараш, а/с 12. Е-mail: news@varash.info « Віддруковано: ПОЛІГРАФІЧНЕ ВИДАВНИЦТВО «А-ПРІНТ» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІМ»», м. Тернопіль, тел.(0352)-52-27-37,(067)352-18-51, сайт www.a-print.com.ua Замовлення № 81, наклад 15 500 шт. ». Р/р № 26005054714717 в ПАТ КБ Приватбанк м. Рівне МФО 333391, ЄДРПОУ 3235714559.
За зміст комерційної реклами та приватних оголошень відповідальність несе рекламодавець.
За достовірність викладених фактів відповідальність несе автор.
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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

22 листопада 2018 року

«Місто: крок за кроком»

Нові тарифи – реалії сьогодення для міст-супутників атомних
електростанцій. Передноворічний
«подарунок» від НКРЕКП
13 листопада під головуванням тзп міського голови О.Мензула відбулось чергове засідання виконавчого комітету, в ході
якого розглянуто та прийнято
низку важливих рішень. Чи не
найболючішим питанням для
міської громади стало вимушене підвищення тарифів на комунальні послуги.
На початку обговорення начальник відділу майна комунальної власності міста І.Савченко роз’яснила присутнім
ситуацію, яка склалася в комунальній сфері та причини підняття тарифів, які раніше були
викладені в листах і пояснювальних записках керівництва
ВП «Рівненська АЕС», КМКП та
КП«УК «Житлокомунсервіс».
Зокрема, перед присутніми
чітко і зрозуміло була окреслена причина та механізм підняття
цін на послуги для населення.

Так,
своїми
рішеннями
НКРЕКП (відповідно до постанов 28.12.2017р. №1488 та від
18.09.2018р. №996) підвищило
тарифи на виробництво теплової енергії для ДП НАЕК «Енергоатом». Це, в свою чергу, призвело до підвищення тарифів
для ВП «Рівненська АЕС», Кузнецовського міського комунального підприємства та, в кінцевому рахунку, для населення.
Крім того, свою роль в піднятті тарифів також зіграло і
зростання мінімальної заробітної плати, і вартість 1 кВт електроенергії, і підняття цін на паливно-мастильні матеріали та
реактиви (гіпохлорид).
Після тривалого та напруженого обговорення членами виконавчого комітету, керівниками
комунальних підприємств міста
та представниками ВП «Рівненської АЕС», взявши до уваги об-

грунтування тарифів, виконком
прийняв доволі непросте, але
продиктоване необхідністю, рішення про встановлення нових
тарифів для ВП «Рівненська
АЕС», КМКП та КП «Управляюча компанія «Житлокомунсервіс» з 01.12.2018 року. (Відповідно до постанов Кабінету
Міністрів України від 01.06.2011
№ 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово – комунальні
послуги» та від 26.07.2006 року
№1010 «Про затвердження
Порядку формування тарифів
на послуги з вивезення побутових відходів»). Разом з тим,
тзп міського голови О.Мензул
зазначив, що підвищення тарифів не відіб’ється на найменш
незахищених категоріях населення, оскільки держава надає
ряд пільг та встановлює субсидії
для цих категорій громадян.

Безвихідних ситуацій не
буває.
Дорожня карта для
комунальників
22 листопада відбулась робоча зустріч тзп міського голови О.Мензула та генерального
директора ВП «Рівнеська АЕС»
П.Павлишина. В нараді також
взяли участь заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів влади Н.Зубрецька та заступник генерального
директора з економіки В.Бондаренко.

рахунків. Спільними зусиллями розроблено «дорожню карту», яка передбачає покрокові
та узгоджені дії сторін – міської
ради, комунального підприємства та РАЕС. Зокрема, передбачено підготовку мирових угод
та внесення змін до «Програми
цільової фінансової підтримки
КМКП на період 2017-2027 роки
в частині коригування обсягу фінансових ресурсів».

Олександр Мензул представив проект шляхів вирішення
проблеми розблокування господарської діяльності КМКП – зняття арешту з майна підприємства
та розблокування банківських

До 14 грудня цього року має
бути підготовлено та направлено
в суд 20 мирових угод, розгляд
та вирішення яких в суді зробить
можливим відновити повноцінну
господарську діяльність КМКП.

У Вараші згадали доленосні події нашої країни
21 листопада у Вараші відзначили День Гідності і Свободи. Безсмертний подвиг Героїв
Небесної Сотні, які віддали свої

життя під час Революції Гідності, вшанували представники
влади, депутати міської ради,
учасники Революції Гідності,
учасники АТО, волонтери, громадськість міста.
Розпочався захід під тужливі
пісні про події на Майдані.

Відкриваючи мітинг, тзп міського голови Олександр Мензул
наголосив, що кожна влада, яка
обирається народом повинна

служити своєму народу та дослухатися до його голосу. Коли
ж цього не відбувається, то
люди виходять на майдан. Так
сталося в Україні у 2004 та 2013
роках.Український народ довів,
що йому не байдужа доля своєї
країни, амайбутнє нашого наро-

ду не є справою лише влади, це
є справа всього народу.
Звертаючись до присутніх,
він зазначив: «Події Помаранчевої революції та Революції
Гідності стали для України історичними. Сьогодні ми низько
вклоняємось новітнім Героям,
які віддали свої життя заради
кращого майбутнього держави,
добра та миру наступних поколінь».
Присутні вшанували пам’ять
загиблих учасників мирних протестів на Майдані та учасників
АТО хвилиною мовчання.
Поминальну панахиду за
загиблими героями Революції Гідності та учасниками АТО
відслужив військовий капелан,
настоятель Свято-Софіївської
церкви отець Йосип Шарко.
Також, перед присутніми виступили - учасник бойових дій
та Революції Гідності, волонтер
Валерій Конопко, учасники Революції Гідності Юрій Рабий та
Йосип Шарко, які у своїх виступах закликали усіх бути небайдужими до долі країни і брати
активну участь у її перетворен-

ні.

Зокрема, Валерій Конопко
закликав усіх: «Своїми діями,
своїми вчинками, своєю щоденною працею змінюйте це життя
на краще - заради нас, заради
наших дітей, заради нашого
майбутнього, в ім’я полеглих Героїв. І це буде найкраща шана
нашим Героям».
По закінченню мітингу його
учасники вшанували пам’ять
загиблих героїв скорбною Хо-

дою пам’яті, покладанням квітів
до меморіалу Героїв Небесної
Сотні та до могил загиблих та
померлих учасників АТО Сергія Тарасюка, Максима Турика,
Юрія Галушка, Володимира Пахунова.
Завершилися заходи
біля
меморіалу Героям Небесної
Сотні молитвою за український
народ і словом преосвященного
владики Йософата Говери, Екзарха Луцького УГКЦ.

Проведено пленарне засідання 30 сесії
16 листопада під головуванням тзп міського голови Олександра Мензула відбулось 2

пленарне засідання 30 сесії
Вараської міської ради. Основна увага була зосереджена на
питаннях охорони здоров’я та
комунального господарства.
В результаті злагодженої роботи депутатського корпусу вне-

сено зміни до міської комплексної програми “Здоров’я”, що
дало змогу передбачити кошти

для екстреної медичної допомоги та ремонту покрівлі споруд медико-санітарної частини,
а також кошти для придбання
ліків онкохворим, хворим на цукровий діабет та туберкульоз.
Завдяки підтримці депута-

тів комунальне підприємство
«Благоустрій» отримало змогу
закупити спеціалізоване обладнання та техніку. Відтак, підприємство зможе утримувати у
належному стані дороги та тротуари, що позитивно вплине на
ситуацію з безпекою дорожнього руху та травматизмом у зимовий період.
В ході сесії прийнято рішення про початок реорганізації
Заболоттівської сільської ради
шляхом приєднання до Вараської міської ради. При цьому, у комунальну власність Вараської міської ради перейдуть
об’єкти комунальної власності
с.Заболоття, а саме Заболоттівська загальноосвітня школа,
гуртожиток № 2 та фельдшерсько-акушерський пункт.
Також затверджено зразок
та опис гербової печатки старости села Заболоття Вараської

міської ради, що дасть можливість забезпечення ефективної
роботи та належного вчинення
нотаріальних дій, здійснення
державної реєстрації актів цивільного стану.
Підводячи підсумки, було
заслухано звіти про роботу за
2017 рік заступника міського

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Н.Зубрецької та керуючого справами виконавчого комітету Б.Бірука.
Проведення чергового пленарного засідання 31 сесії планується на початку грудня.

Депутати ініціювали призначення стипендій
провідним спортсменам міста Вараш та їх тренерам
16 листопада під головуванням депутата міської ради
Д.Ющука відбулось засідання
постійної комісії з соціального
захисту, охорони здоров’я та
спорту.
Ні для кого не секрет, що заняття фізичною культурою та
спортом є профілактикою негативних явищ у дитячому серед-

овищі. Відтак, депутати міської
ради ініціювали розробку проекту рішення «Про затвердження
положення про стипендію міського голови провідним спортсменам м.Вараш та їх тренерам
і порядок їх призначення».
До обговорення долучились
голова комітету з фізичної культури та спорту Анатолій Шка-

бура, депутати Олександр Чех,
Руслан Павлусь, Юрій Бондарчук та Тетяна Денисова, які також висловили свою підтримку
та зацікавленість.
Під час обговорення, члени
комісії беззаперечно погодились із тим, що призначення
стипендій дасть вагому підтримку спортсменам, а їх тренерам –

додатковий стимул виховувати
все більше і більше чемпіонів.
«Створення умов для розвитку в місті пріоритетних видів
спорту, підтримки і стимулювання розвитку спорту вищих досягнень, морального і матеріального заохочення спортсменів для
досягнення високих спортивних
результатів є основною метою

призначення стипендій міського
голови» - зазначає автор проекту Анатолій Шкабура.
Після доопрацювання всіх
деталей проект буде представлено депутатам на засіданні
чергової сесії Вараської міської
ради.

