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Соціально захищенні жителі не постраждають від нових цін
на комуналку…Про субсидії та пільги
В минулому номері ми розповідали про те, що у Вараші
зросли ціни на житлово-комунальні послуги. Аби мати
більше детальної інформації,
журналісти газети «Вараш»
зверталися за коментарями до
керівництва
Кузнецовського
міського комунального підприємства.
Сьогодні ведемо розмову з
членом виконавчого комітету
Вараської міської ради Ніною
Зубрецькою, однією з тих хто
голосував за підвищення оплати на житлово – комунальні
послуги.
«У нас тарифи прив’язані до
нашого виробника Рівненської
атомної електростанції, а для
РАЕС тарифи затверджують
НКРЕКП. Враховуючи те, що
ми певний період часу не затверджували новий тариф, на
разі маємо Рішення окружного адміністративного суду від
18.10.2018 за №1740/2219/18
про те, що ми (виконавчий комітет Вараської міської ради),
зобов’язанні переглянути та
затвердити тарифи на підставі
обґрунтованих витрат, для того
аби наше комунальне підприємство не несло збитки. Якби
виконком проігнорував це рішення, то за кошти із міського
бюджету довелося б відшкодовувати різницю в тарифах
не лише для КМКП, але і для

Тетяна Сич - начальник управління праці та
соціального захисту
населення

Рішення Рівненського
окружного суду

РАЕС, а це величезні витрати».
Щоб дізнатися про те, як відобразиться новий тариф на
соціально незахищених верствах населення, ми звернулися до управління праці та соціального захисту населення.
«Соціально незахищені верстви населення не відчують нових цін на комуналку, адже за
законодавством України ці категорії мають право на пільги та
субсидії.Проконсультуватися
та перевірити можливість отримання субсидій та пільг мешканці Вараша можуть у 100 - му
кабінеті приміщення Вараської
міської ради», – розповідає начальник управління праці та со-

ціального захисту населення,
Тетяна Сич.
Що таке субсидія і хто її
може отримати? Про це нашим
журналістам розповіла, Галина Ошурко начальник відділу
з призначення та надання державних соціальних допомог та
компенсацій.
«За законодавством України
право на субсидії мають ті родини, у яких витрати на комуналку
перевищують 15% доходу, але
при цьому вони не проживають
у елітному житлі, не мають нового авто, не здають квартиру в
оренду, не отримували спадок
тощо. Для отримання субсидії
людина один раз звертається
до нашого відділу, ми перевіряємо всю потрібну інформацію.
Якщо субсидія надається, то
наші працівники уже самі контролюють чи продовжувати її
надання шляхом відслідкову-

Галина Ошурко - начальник з призначення
та надання державних
соціальних допомого та
компенсацій

вання декларації.
Зазвичай контроль відбувається два рази за рік - на період
опалювального і не опалювального періоду. Також держава пропонує відшкодувати
витрати на житлово комунальні
послуги домогосподарствам у
вигляді пільг».
Про те хто має право на
пільги та хто їх уже отримує,
нашим журналістам, прокоментувала начальник відділу
персоніфікованого обліку осіб,
які мають право на пільги, Наталія Швець – «Без врахування
доходів сім’ї, пільги надаються: інвалідам війни, учасникам
бойових дій, громадянам, які
постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи 1 та
2 категорії, ветеранам органів
військової служби, органам
внутрішніх справ, працівникам
служб цивільного захисту та пожежної охорони і їх вдовам. Всі

інші соціально незахищені громадяни, також звертаються до
нашого відділу, ми перевіряємо
їхні декларації і встановлюємо,
чи може людина користуватися
пільгами. У Вараші субсидіями
на разі користується близько
п’ятсот осіб та понад дві з половиною тисяч пільгами без врахування членів сім’ї».
Працівники управління праці
закликають громадян міста перевірити своє право на пільги,
адже з підняттям цін на кому-

Наталія Швець
- начальник віділу
персоніфікованого обліку
осіб, які мають право на
пільги

нальні послуги – розмір доходу
автоматично зменшується.
Отож бачимо, що від нових
цін на комуналку ніхто суттєво
не постраждає, а КМКП, яке раніше охрестили «комунальним
трупом», зможе беззбитково
працювати та повноцінно надавати послуги споживачам.
Вероніка Пилипчук

«Місто: крок за кроком»

Шановні мешканці міста!

14 грудня 2018 року о
16.30 год. в Палаці культури ім. Лесі Українки відбудуться заходи з нагоди
Дня вшанування учасників ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській
АЕС.

Запрошуємо
ліквідаторів, членів їх сімей та
всіх бажаючих прийти і
вшанувати пам’ять тих,
хто ризикував власним
життям заради прийдешніх поколінь. 			
Вхід вільний.

Нові майданчики
для наших малюків
Діти – це наше майбутнє, і
ніщо не надихає, як усмішка дитини. Майданчик – наш маленький крок, аби діти були захищені від негативного впливу вулиці
і з користю та весело проводили дозвілля.
По Програмі благоустрою
міста Вараш на 2016-2020
роки, затвердженій рішенням
Вараської міської ради від
15.10.2015 №2198 (із змінами)
за замовленням комунального підприємства «Благоустрій»
Вараської міської ради ТзОВ
«Європейський парк» встановив на території міста Вараш
дитячі ігрові, спортивні майданчики.
20-21.11.2018 року відділ муніципальної поліції Вараської
міської ради здійснив обстеження та фотофіксацію місць
по факту розміщення обладнання дитячих ігрових, спортивних майданчиків по місту
Вараш.

Геть насильство над дітьми
28 листопада 2018 року у
рамках Всеукраїнської акції «16
днів проти насильства» провідним психологом Вараського міського центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді
було проведено тренінг «Геть
насильство над дітьми».
У тренінгу взяли участь вихованці
підліткового
клубу
«Жар-птиця». Діти отримали
інформацію про те, що таке насилля, його види та складові,
куди і до кого можна звертатися

у разі потреби, як потрібно поводити себе з агресором та як
уникнути насилля.
Під час тренінгу психолог
працював над розвитком у дітей почуття відповідальності за
свої дії та вчинки, уміння брати
приклад з хорошої поведінки
людей. Паралельно з наданням
інформації про те, як можна
захистити себе, свою гідність
і свої права, наголошував на
нерозривній єдності прав і
обов’язків.
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29 листопада 2018 року

Прагніть не до успіху, а до цінностей, які він дає, – Альберт Айнштайн.

«Місто: крок за кроком»

Система дистанційного обслуговування клієнтів через
програмно-технічний комплекс «Клієнт Казначейства
– Казначейство» та її впровадження
На виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України
від 15 листопада 2017 року №
816-р “Деякі питання дистанційного обслуговування розпорядників (одержувачів) бюджетних
коштів” та з метою підвищення
дієвості і ефективності процесу
казначейського обслуговування
розпорядників та одержувачів
бюджетних коштів, інших клієнтів, Державною казначейською
службою України впроваджується Система дистанційного
обслуговування клієнтів через
програмно-технічний комплекс
«Клієнт Казначейства - Казначейство» (далі – СДО).
Дана система втілюється шляхом запровадження електронної
форми обслуговування клієнтів з
використанням надійних засобів
електронного цифрового підпису
та сучасних інтернет-технологій.
Використання СДО дозволить
отримати ряд суттєвих переваг:
- зменшення витрат часу на
розрахунково-касове обслуговування;
- значне зменшення витрати
на придбання паперу, паливо
мастильних матеріалів та інших
витратних матеріалів;
- отримання інформації в режимі «оnline»;
- надійна система захисту інформації.
Доступ до СДО здійснюється
через захищений канал зв’язку
побудований через мережу Інтернет. Засоби захисту каналу є
програмними, мають позитивний
експертний висновок Державної
служби спеціального зв’язку та
захисту інформації (далі - ДССЗЗІ) та надаються Казначейством
безкоштовно та легально.
Для роботи використовується система не нижче Windows
7 SP1 та сучасні версії інтернет-браузерів Internet Explorer,
Google Chrome, Firefox, Opera,
Safari.
Для входу в систему та накладання
електронно-цифрового

підпису кожен користувач повинен мати електронний ключ збережений на захищеному носієві
ключової інформації (далі - НКІ).
Під захищеним НКІ розуміється такий носій, який апаратно унеможливлює зчитування
ключа з носія. Крім цього такий
НКІ має забезпечувати апаратне шифрування/розшифрування
за різними методами. Захищений НКІ - це обов’язкова вимога
системи захисту, яка використовується в СДО, враховуючи те,
що дана система є системою
дистанційного управління фінансами Клієнта. Такі захищені
НКІ виробляють декілька компаній на Україні. Захищений НКІ
Клієнт Казначейства придбає
самостійно. Вартість залежно
від моделі (SecureToken-337M,
SecureToken-337К), матеріалу, з
якого виготовлений роз’єм НКІ
( метал, пластик) та постачальника орієнтовно 680,00 – 965,00
грн.
Послуга дистанційного отримання виписки потребує мінімум
1 НКІ для 1-го працівника, який
буде мати підпис бухгалтера.
Для забезпечення можливості
використання СДО в моменти
відсутності бухгалтера треба ще
1 НКІ для іншого бухгалтера.
Послуга дистанційної передачі до відповідного органу
Казначейства платіжних доручень потребує мінімум 3 НКІ для
3-х працівників: НКІ для підпису
бухгалтера, НКІ для підпису керівника та НКІ для електронної
печатки установи. Для забезпечення можливості використання
СДО в моменти відсутності бухгалтера та керівника треба ще 2
НКІ: для ще одного бухгалтера
та заступника керівника. Отже в
цьому разі мінімальна потреба З НКІ, а оптимальна - 5 НКІ.
Електронний ключ, який буде
зберігатися на НКІ, має бути
отриманий від акредитованого
центру сертифікації ключів Державної казначейської служби
України (отримання безкоштов-

не).
Всі послуги, які в рамках
підключення та використання
системи дистанційного обслуговування надає Казначейство,
безкоштовні.
Клієнт самостійно забезпечує
захист від несанкціонованого
доступу до автоматизованого
робочого місця працівника, який
працює в СДО.
Працівник, який працює в
СДО, має зберігати НКІ з особистим ключем в особистому опечатаному сейфі.
На персональному комп’ютері
працівника має бути встановлене програмне забезпечення антивірусного захисту інформації,
що входить до Переліку засобів
загального призначення, які дозволені для забезпечення технічного захисту інформації, необхідність охорони якої визначено
законодавством України.
На сайті Казначейства (http://
www.treasury.gov.ua)
створено
розділ “Електронні сервіси”, де
розміщено різноманітну інформацію, зокрема, дорожня карта
підключення, анкета клієнта та
проект типового договору.
Як це працює, запитаєте Ви?
Ви, знаходячись на своєму
робочому місці, зможете через
мережу Інтернет зайти в спеціально розроблену систему «Клієнт Казначейства - Казначейство» та виконати наступне:
- отримати виписку з рахунків;
- сформувати та направити
нам документи по планових показниках;
- сформувати та направити
нам реєстри зобов’язань, реєстри фінансових зобов’язань;
- направити нам підтвердні
документи в електронному вигляді;
- сформувати та направити
нам платіжні доручення.
Ваш зв’язок з системою через мережу Інтернет захищатиметься безкоштовним для Вас
програмним забезпеченням, яке

Вам надасть Казначейство.
Робота в системі проводитиметься через Інтернет-переглядач (браузер).
Для подачі документів в орган
Казначейства Вам не потрібно
з’являтися особисто.
Порядок підключення до системи:
1. Ви надаєте анкету в паперовому вигляді в орган Казначейства, який Вас обслуговує
або в електронному вигляді
електронною поштою. Форма
анкети на сайті : www.treasury.
gov.ua в розділі «Електронні сервіси».
2. Ми Вам для підписання надаємо два примірники договору
на підключення до системи дистанційного обслуговування.
3. Ви нам повертаєте два підписані примірники для підписання з нашого боку. Після підписання один примірник наш, другий
- Ваш.
4. З моменту реєстрації підписаного договору Державна
казначейська служба України
розпочинає підготовку для Вас
пакета із програмним забезпеченням та електронними ключами, за допомогою яких буде
захищатися зв’язок Ваш з нами
через мережу Інтернет.
5. Тим часом Ви самостійно
закуповуєте носії електронних
ключів.
6. Ваші електронні ключі на
носії будуть сформовані нашим
акредитованим цетром сертифікації ключів. Для цього Вам необхідно буде підготувати ряд документів, перелік яких і інструкції
по заповненню яких Вам будуть
надані.
7. Підготовлений пакет із
програмним забезпеченням та
електронними ключами захисту
Вашого зв’язку з нами через мережу Інтернет надійде до нас та
буде Вам переданий по акту прийому-передачі.
8. Встановлення необхідного
програмного забезпечення проводитиметься Вашими спеціа-

лістами самостійно (на CD-диску, який міститиметься в пакеті
будуть необхідні інструкції), але
в разі виникнення проблем із
цим ми Вам допоможемо.
9. По факту підключення через налаштоване програмне
забезпечення буде підписаний
нами акт підключення.
10. Після підключення для
кожної особи, для якої формувався електронний ключ, Вам
необхідно буде підготувати та
надати нам заявку на надання
доступу.
11. Виконавши Вашу заявку
ми повідомимо Вам, що доступ
надано.
12. Визначені Вами особи,
яким ми надали доступ, можуть
здійснювати вхід в систему та
працювати. На CD-диску, який
міститиметься в пакеті, також будуть інструкції по роботі користувача в системі.
Крім цього слід зазначити, що
програмно-технічний комплекс
«Клієнт Казначейства – Казначейство», знаходиться в процесі
постійного удосконалення щодо
дотримання засад безперебійності, безпомилковості та надійності системи. Якщо в процесі
роботи будуть виникати побажання, пропозиції з удосконалення систетеми, будемо раді
Вас почути.
За додатковою інформацією
звертайтеся:
Начальник
управління
ОШУРКО Лариса Іванівна, тел.
3-12-13
Заступник начальника управління – начальник відділу надходжень та видатків - КОРОБКА
Ірина Володимирівна, тел. 3- 1183
Головний спеціаліст з інформаційних технологій та захисту
інформації -КОЗОДОЙ Владислав Володимирович, тел. 3- 1977
Управління Державної
казначейської служби
України у м.Вараші
Рівненської області

Внесено зміни до Положення
про порядок призначення житлових субсидій
Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Вараської
міської ради повідомляє, відповідно до Постанови Кабінету
Міністрів України від 17.10.2018
№ 841 „Про внесення змін до
деяких постанов Кабінету Міністрів України” внесено зміни до Положення про порядок
призначення житлових субсидій, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від
21.10.1995 № 848 (у редакції
постанови Кабінету Міністрів
України від 27.04.2018 року №
329) (далі - Положення), якими надано можливість комісіям приймати рішення щодо
призначення житлової субсидії
домогосподарству, до складу
якого входять особи, що перебувають за кордоном більше
60 днів протягом періоду, за
який враховуються доходи для
призначення житлової субсидії,
якщо такими особами підтверджено легалізованими в Україні
документами набуття страхового стажу в інших країнах, з
якими укладено договори про
соціальне забезпечення.
Відповідний перелік країн
розміщено на веб-сайті Мінсоцполітики у розділі „Міжнародна діяльність” у закладці
„Міжнародне співробітництво”
за посиланням „Перелік міжна-

родних договорів”.
Відповідно до Розділу ІІ
«Двосторонні міждержавні договори» та Розділу ІІІ „Міжурядові договори” зазначеного переліку міжнародних договорів
станом на 15.11.2018 чинними
є договори про соціальне забезпечення з такими країнами: Болгарія, Естонія, Іспанія,
Латвія, Литва, Монголія, Португалія.
Польща,
Румунія,
Словаччина, Угорщина, Чехія,
Азербайджан, Білорусь, Вірменія, В’єтнам, Грузія, Молдова,
Росія. Цей перелік може змінюватися.
Організації, які видають документи, що підтверджують набуття страхового стажу особою
в інших країнах, визначено у
відповідних, міжнародних договорах, або Адміністративних
договорах до них.
Так, наприклад, відповідно
до статті 3 Адміністративного договору від 18.05.2012 до
Угоди між Україною та Республікою Польща про соціальне
забезпечення, яка підписана у
м. Київ 18.05.2012 і ратифікована Законом України № 458-V.
IIвід 05.09.2013 „Про ратифікацію Угоди між Україною та
Республікою Польща про соціальне забезпечення” та чинна
з 01.01.2014, компетентними
установами, які є сторонами об-

міну інформацією і правомочні
надавати підтверджуючі документи набуття особою страхо-

Форма довідки, з обов’язковим визначенням терміну дії такої, встановлюється компетент-

вого стажу в Республіці Польща
є Установа соціального страхування - у сфері застосування
законодавства про соціальне
страхування, за виключенням
соціального страхування аграріїв, Каса аграрного соціального страхування - у сфері застосування законодавства про
соціальне страхування аграріїв, Воєводські адміністрації
праці - з питань допомоги по
безробіттю.

ним органом тієї країни в якій
вона видається. У цій довідці
має зазначатися період набуття особою страхового стажу
включно з періодом за який
враховуються її доходи, у разі
призначення житлової субсидії
домогосподарству, до складу
якого входить особа.
Відповідний документ має
бути легалізований в Україні.
Існує два способи легалізації документів - апостиль і кон-

сульська легалізація.
Апостиль - це штамп з встановленим набором даних і
параметрів, який використовується для країн, де поширюється дія Гаазької конвенції.
Штамп проставляють у бюро
перекладів, яке має право на
провадження відповідної діяльності, на лицьовому боці в
місці де відсутній текст. У разі,
якщо на лицьовому боці немає
місця вільного від тексту, тоді
проставляють штамп на зворотньому боці, а якщо текст
займає всю область з обох сторін - до документа підшивають
аркуш, на який проставляють
апостиль. Водночас, у таких
країнах як Бельгія, Швейцарія,
Австрія, Португалія, Франція,
Велика Британія, Нідерланди,
Італія легалізація документів реалізується нанесенням
штампу апостиль двічі - на початку і в кінці документа.
Консульська легалізація використовуються для країн,
де не поширюється дія Гаазької конвенції. Порядок консульської легалізації офіційних
документів
установлюється
Віденською конвенцією „Про
консульські зносини” 1963 року,
міжнародними договорами та
чинним законодавством України.
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Те, що нас не вбиває - робить нас сильнішими, - Фрідріх Ніцше
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Екскурсія до Верховної Ради
Кілька місяців тому Молодіжна
рада Вараша, разом із народним
депутатом України Василем Яніцьким, розпочали Конкурс ідей
від молоді: «Що може зробити
народний депутат для нашого міста?». Учасниками конкурсу стали старшокласники, студенти вузів та молодь, віком до 35 років.
Ознайомившись з повноваженнями та можливостями народного депутата згідно Закону
України «Про статус народного
депутата», конкурсанти запропонували більше 30 ідей. Оцінивши
пропозиції молоді, керівництво
Молодіжної ради обрало 25 активістів для поїздки у Верховну
Раду, яку організував В.Яніцький.
Молодь відвідала Раду у п’ятницю, 23 листопада, одразу після
«бюджетної ночі», пройшлась кулуарами та підземними переходами, побачила сесійну залу під
час пленарного засідання та зустрілися з В.Яніцьким. Народний
депутат ознайомив делегацію з
виставкою картин «Планета Зем-

ля єдина: Україна - Бразилія»,
яка проходила у Верховній Раді
за його сприяння. Він розповів
гостям про діяльність парламенту, обговорив з молоддю нові

проекти співпраці, відповів на їх
запитання.
Під час екскурсії по Раді, варашці зустрілися з міністром
освіти і науки України Лілією Гриневич. Вона поцікавилась станом
розвитку освіти регіону та втіленням Нової української школи.
До своїх шкіл переможці проекту повезли в подарунок від депутата ювілейну монету «Василь
Сухомлинський» та книгу Дениса
Богуша «Козак характерник або
таємна наука Діда Архипа», виданої за сприяння В.Яніцького.
Пізніше молодь ознайомилася з
визначними місцями столиці.
«Українське суспільство може
розвиватися лише за умови, коли
ми будемо піклуватися про майбутнє молодого покоління, - підкреслює народний депутат. – А
для цього треба чути й розуміти,
як молодь бачить його».

Зустріч з володарями
Кубка Героїв АТО
22 листопада 2018 року в центрі дозвілля відбулася зустріч
військовослужбовців в/ч 3045,

вихованців ДЮСШ і БДЮТу з
представниками футбольної команди «Схід» Східного оперативно-територіального об’єднання,
яка стала переможцем відкритого чемпіонату України з футболу
серед команд ліги учасників АТО.
Під час зустрічі відбулася демонстрація «Кубка героїв АТО»
та кубка за І місце в комплексних
змаганнях з неолімпійських видів
спорту за програмою «Динаміада-2018» серед збірних команд
правоохоронних органів.
У своєму виступі капітан футбольної команди «Схід» Юрій
Воронін зазначив, що Всеукраїнська футбольна Ліга учасників АТО створена у 2015 році, як
всеукраїнська програма психологічної та фізкультурно-спортив-

ної реабілітації ветеранів війни і
учасників АТО.
Метою Ліги є згуртування вете-

ранів, залучення їх до футбольних змагань, пропаганди цього
виду спорту і здорового способу
життя, вшанування героїв АТО та

вдосконалення військово-патріотичного виховання дітей та молоді. Протягом року у рамках цієї
програми проводилися регулярні
змагання з футзалу і футболу.
Юрій Воронін поділився з присутніми своїми спогадами щодо
здобуття перемоги у чемпіонаті
України з футболу серед команд
Ліги учасників АТО та дав відповіді на численні запитання вихованців спортивних клубів та позашкільних закладів.
Зустріч відбулася в дружній теплій атмосфері. Майбутні футболісти з радістю фотографувалися
разом з Юрієм Вороніним на фоні
Кубків. На прощання вони побажали команді-переможцю нових
звершень та нових перемог на

футбольних полях України і світу.
Художні номери у виконанні
вихованців БДЮТу і МЦ ССДСМ
стали гарною окрасою зустрічі.

Особлива листівка для
особливої дитини
З нагоди відзначення 3 грудня
Міжнародного дня людей з інвалідністю вихованці підліткових

підписав.
Участь у таких заходах формує в дітей почуття солідарності

клубів Вараського міського центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді разом з керівниками гуртків провели акцію «З
посмішкою в серці».
Кожен гуртківець, який виявив
бажання взяти участь у даній
акції, зробив одну особливу листівку для особливих дітей, які
перебувають у КЗ «Вараський
міський центр соціальної реабілі-

з дітьми з особливими потребами, виховує толерантне ставлення та співчуття, розвиває почуття
відповідальності за свої вчинки і
бажання робити добро та радіти
за інших.
Загалом до акції долучилося
66 вихованців з усіх підліткових
клубів, здебільшого це діти, які
відвідують гуртки декоративно-прикладного напрямку, та ви-

тації дітей-інвалідів» ім. З.А.Матвієнко, та коротко і креативно її

хованці гуртків англійської мови.

До відома громадян!
Інформуємо, що відділ «Центр
надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Вараської міської ради здійснює
прийом документів та видачу
паспортів громадянина України
у формі ID-картки та паспортів
громадянина України для виїзду
за кордоніз безконтактним електронним носієм.
Прийом громадян для оформ-

четвер з 8.00 год. до 19.00
год.;
п’ятниця з 8.00 год. до 15.00
год.
Тел. для довідок 0673643746
Перелік документів для отримання адміністративних послуг
(порядковий номер послуги №
166 - № 174): http://varash.rv.gov.
ua/tsnap/108-tsnap/123-perelikadministrativnikh-poslug

лення паспортних документів
проводиться в порядку попереднього запису в приміщенні
ЦНАП за адресою: м. Вараш,
мікрорайон Будівельників, 25/1,
нежитлове приміщення 104:
понеділок, віторок, середа з
8.00 год. до 16.00 год.;

Крім того інформуємо, що за
отриманням послуги громадяни
можуть звертатись як до ЦНАПу,
так і безпосередньо до Вараського міського відділу УДМС України в Рівненській області.

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.
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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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У чому сенс життя? Служити іншим і робити добро, - Аристотель
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Протидія корупції –
першочергове завдання влади
29 листопада у приміщенні
Вараської міської ради відбувся
науково-практичний семінар з

питань запобігання та протидії
корупції в органах місцевого самоврядування.

У заході взяли участь працівники органів місцевого самоврядування та посадові особи
юридичних осіб публічного права. Перед слухачами виступив
кандидат юридичних наук, доцент кафедри відновного правосуддя та приватної детективної
діяльності інституту права Національного університету водного
господарства та природокористування Юрій Вовк.
В ході семінару було висвітлено тему протидії корупції
в Україні на сучасному етапі.
Обговорювалися питання конфлікту інтересів, електронного
декларування, відповідальності
за порушення антикорупційного

законодавства України.
По завершенню семінару
його слухачі отримали відповід-

ні сертифікати.

Вараш долучається до всесвітньої кампанії
«16 Днів Активізму проти ґендерно зумовленого насильства» в Україні

23 листопада 2018 для відзначення початку Акції «16 днів
Активізму проти ґендерно зумовленого насильства» у м.Вараш о 18.00 год. було здійснено
підсвітку міської ради у помаранчевий колір, що є офіційним

кольором кампанії.
Окрім
того,
проведено
прес-конференцію під головуванням керуючого справами
Бориса Бірука за участю представників відділу у справах сім’ї,
молоді та спорту, управління

освіти, служби у справах дітей,
міського центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді
виконавчого комітету Вараської
міської ради,Вараського відділу
Національної поліції, державного закладу «СМСЧ-3 МОЗ
України»,Вараського МВ УДМС
України в Рівненській області та
Вараської міської філії Рівненського обласного центру зайнятості.
За
даними
досліджень
UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення, щороку
близько 1,1 млн. жінок зазнають
насильства, і лише кожна третя
постраждала звертається за допомогою. Ґендерно зумовлене
насильство підриває здоров’я,
гідність, безпеку та незалежність постраждалих, а сам факт
часто залишається прихованим
через сформовану суспільством
культуру замовчування.
Кампанія «16 Днів Активізму проти ґендерно зумовленого насильства» розпочалася
25 листопада – у Міжнародний

день боротьби з насильством
щодо жінок, – і триватиме до
10 грудня – Міжнародного дня
прав людини. Мета акції – привернути увагу до проблеми
насильства щодо жінок. Такі
часові рамки були обрані, щоб

символічно поєднати проблеми
насильства над жінками та захисту прав людини. Темою глобальної кампанії 2018 року для
України є: «Orange the World:
#HearMeToo».

ІІІ Міжсекторальне засідання:
комунальне господарство та ІТ технології, в рамках реалізації
Проекту «Активізація малого та середнього бізнесу
в прикордонних регіонах України-Білорусі»

В рамках реалізації Проекту «Активізація малого та середнього бізнесу в прикордонних регіонах України-Білорусі»
по Програмі транскордонного
співробітництва країн Східного партнерства (EaPTC), що
со-фінансується за рахунок Європейського союзу, 06 грудня
2018 року о 10.00 в приміщенні
Білоруського торгово-економічного університету споживчої кооперації за адресою:- проспект
Октября, будинок 50, зала засідань 2-01, м. Гомель відбудеться ІІІ Міжсекторальне засідання:

комунальне господарство та ІТ
технології.
Мета заходу – налагодити
конструктивний та прозорий
діалог між бізнесом України та
Білорусі.
Однією з головних тем ІІІ
Міжсекторального
засідання
стане обговорення проблем у
налагодженні зовнішньо - економічних відносин між Україною
та Білоруссю в маленьких прикордонних містах та шляхи їх
вирішення.
Під час проведення Міжсекторального засідання буде та-

кож обговорено:
- Розвиток житлово-комунального господарства в Республіці Білорусь.
- Новітні технології, як допомога ЖКГ.
- Комунальні реформи в
Україні.
- Розвиток ІТ бізнесу в маленьких містах України.
- Відносини між Україною та
Білоруссю та їх вплив на підприємницьку діяльність.
- Власний успіх.
- Роль інфраструктури підтримки бізнесу у сфері прикор-

донного співробітництва.
- Бар’єри та ускладнення у
процесі комунікацій для МСБ
України-Білорусі.
В рамках засідання відбудеться налагодження діалогу
в форматі В2В переговори між
українськими та білоруськими
підприємцями.
Запрошуємо представників
ЗМІ взяти участь у Міжсекторальному засіданні.
Акредитація представників
ЗМІ ІІІ Міжсекторального засіданні: комунальне господарство
та ІТ технології відкрито до 03

грудня 2018 року за посиланням:
https://goo.gl/forms/
USgb7qkiafKIoOgB3
Сторінка на Фейсбук
https://www.facebook.com/
events/2151952498378381/
Контактні телефони оргкомітету заходу:
04579
2-78-75,+38
0660837509 – Анна Вершигора.
Будемо вдячні, якщо Ви та
Ваші колеги візьмете участь у
роботі ІІІ Міжсекторального засідання.

