
Цієї світлої днини разом зі свіжою зеленню в
наші домівки входить мир та висока Божа благо-
дать. Свято Трійці є торжеством віри в Бога, ду-
ховності та моральності, надає сили жити, бути
впевненими, що правда та любов завжди перема-
гають, що віра творить чудеса. Це свято збли-
жує людей, нагадуючи про необхідність
милосердя і любові та дає нам нагоду об’єдна-
тися, згадати про вічні духовні цінності, пода-
рувати тепло спілкування рідним та близьким.

Бажаю  вам добра, благополуччя та сімейного
затишку. Нехай Господь вам допомагає у здій-
сненні усіх світлих задумів, захистить від
життєвих негараздів, пошле мир та щастя на
нашу землю.

З повагою, 
міський голова                                                

С.Анощенко

«Спеціалізована медико-санітарна частина №3
МОЗ України», яку очолює Олександр Коцюбинський,
є державним закладом і належить до сфери управ-
ління Міністерства охорони здоров’я України. Однак,
не зважаючи на те, що усі потреби медичної галузі по-
винна була б забезпечувати держава, міська влада
Вараша ніколи не залишалася осторонь проблем ме-
диків та завжди йшла назустріч, щороку виділяючи з
бюджету міста значні кошти на медицину.

Аби мешканці міста мали змогу отримувати якісні та
доступні медичні послуги, а медики міста, які є на-
справді професіоналами у своїй сфері, могли спокійно
працювати, з міського бюджету постійно виділяються
кошти на поточні потреби медицини. Окрім того, за
міські гроші виконано ряд ремонтів приміщень ДЗ
«СМСЧ №3 МОЗ України», значно покращено матері-
ально-технічну базу закладу та регулярно масштабно
оновлюється медичне обладнання. 

Так, у 2015 році для ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України»
за кошти міського бюджету придбали лапароско-
пічне обладнання (50 280 грн.), медичні відсмоктувачі
(16 812 грн.) та ультразвукову діагностичну систему
(694 000 грн.).

У 2016 році за кошти міського бюджету придбали:
- гематологічний аналізатор для лабораторії (238

000 грн.), кисневий концентратор для анестезіологіч-
ного відділення (120 500 грн.), бензиновий генератор
для акушерського-гінекологічного відділення (21 414
грн.), комп’ютерний діагностичний комплект для кабі-
нету нейрофізіологічних досліджень (60 000 грн.),
електрокардіографічний прилад для кабінету електро-
кардіографії (43 500 грн.), ручний плазмоекстрактор
для відділення переливання крові (7 680 грн.), медичні
відсмоктувачі для хірургічного, травматологічного та
операційного відділень (19 900 грн.), монітор пацієнта
для анестезіологічного відділення (40 000 грн.), шпри-
цевий насос для анестезіологічного відділення (32 000
грн.), алкотестер (27 390 грн.) та рентгенівський мамо-
графічний комплекс для кабінету комп’ютерної томо-
графії та мамографії (1 мільйон 198 000 грн.).

У 2017 році за кошти міського бюджету придбали:
- апарат «Дерматоскоп» для поліклініки (22 200

грн.), ендовідеоскопічний комплекс для гітероскопії
(699 805 грн.), операційний стіл для операційного від-
ділення (242 500 грн.), операційний світильник для
операційного відділення (142 940 грн.), монітор паці-
єнта для анестезіологічного відділення (66 999 грн.),
електрокардіограф для приймального відділення (25
500 грн.), лазерний коагулятор для хірургічного відді-
лення (191 000 грн.), інфузійний шприцевий насос для
анестезіологічного відділення (58 000), медичну цен-
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Турбота про медицину – одне 
з пріоритетних завдань влади

трифуга для лабораторії (26 665 грн.), мікропіпетку
для лабораторії (29 820 грн.), комп’ютерний комплекс
для кабінету нейрофізіологічних досліджень (140 000
грн.), морозильник для поліклініки (44 334 грн.), при-
стрій для фотохімічної обробки рентгенівської плівки
для рентгенологічного кабінету (19 966 грн.), 5 холо-
дильників для АГВ та поліклінік (39 925 грн.), рентге-
нівську діагностичну систему для операційного
відділення (2 мільйони 190 000 грн.), ортопедичне при-
стосування для операційного відділення (94 668 грн.),
мобільний прінтер для поліклініки (19 650 грн.), реєст-
ратор добової АТ і ЧСС для кардіологічного відділення
(9 900 грн.) та медичний відсмоктувач для приймаль-
ного відділення (6 200 грн.).

У 2018 році за кошти міського бюджету для ДЗ
«СМСЧ №3 МОЗ України» придбали відеогастроскоп
(2 мільйони 289 800 грн.) та рентгенівський діагностич-
ний комплекс (2 мільйони 546 493 грн.).

«Вирішення проблем медичної галузі завжди було
одним із пріоритетних завдань для міської влади, -
зазначив міський голова Сергій Анощенко. - Ми всі
розуміємо, що мешканцям міста потрібні якісні і до-
ступні медичні послуги  і саме для цього на медицину
з міського бюджету щороку виділяються мільйони
гривень.

Однак, самих лише зусиль міського голови, депута-
тів, лікарів і громади для якісного реформування, по-
кращення та розвитку медицини Вараша недостатньо,
повинна бути ще й зацікавленість у таких покращеннях
самого керівництва медичної галузі. 

Це – наше спільне завдання. Кожному на своєму
місці треба почати робити те, що він може. Виділення
коштів на ремонти, придбання медикаментів та сучас-
ного обладнання взяла на себе міська влада.  

Громада міста хоче бути впевнена в надійності своєї
медицини, тож в сучасних умовах, і медицина повинна
базуватися на запитах громади, підтримуватися і, в по-
дальшому контролюватися громадським активом.

Лікар, в свою чергу, повинен почувався комфортно
на своєму робочому місці і не думати про забезпе-
чення медикаментами й витратними матеріалами, або
ж перейматися оформленням купи паперів. 

А вже так скоординувати роботу, визначити головні
завдання та забезпечити ефективне використання ви-
ділених коштів, аби і лікарі, і мешканці міста могли
бачити конкретні результати та покращення – безпосе-
реднє завдання нинішнього керівника ДЗ «СМСЧ №3
МОЗ України» Олександра Коцюбинського.

Варто пам’ятати, що усе залежить від кожного з
нас і лише спільними зусиллями та співпрацею ми
досягнемо бажаних результатів у розвитку якісної
та доступної медицини у Вараші».

Шановні мешканці нашої громади!
Прийміть щирі вітання зі Святою Трійцею!

Шановні працівники 
медичної галузі!

Прийміть щирі вітання з вашим професійним
святом – Днем медичного працівника!

У цей день хочу висловити велику вдячність усім
людям, які присвятили своє життя одній з найваж-
ливіших у суспільстві професій, адже саме на плечах
медиків лежить турбота та відповідальність за
найвищу цінність на землі – людське життя. 

Бажаю вам міцного здоров’я, благополуччя, родин-
ного затишку, професійних успіхів і людської шани.
Нехай ваша доброта, турбота і милосердя, що-
денна сумлінна, наполеглива і нелегка праця повер-
нуться до вас сторицею. 

Родинного вам тепла,
достатку, любові та

благополуччя!

З повагою, 
міський голова                                                

С.Анощенко

У четвер, 13 червня 2019 року, в музичній школі
Вараша відбудеться благодійний концерт на підт-
римку поранених бійців ООС Львівського клінічного
госпіталю. Участь у концерті візьмуть участь кращі
творчі колективи та солісти міста.

Початок о 18.00. Вхід вільний.

Чергове засідання
виконкому

11 червня 2019 року, під головуванням очіль-
ника міста Сергія Анощенка, пройшло чергове за-
сідання виконавчого комітету Вараської міської
ради. До порядку денного було включено 12 пи-
тань, усі вони були розглянуті.

Заслухавши звіт начальника управління праці та
соціального захисту населення Тетяни Сич про стан
надання державних допомог сім’ям з дітьми та суб-
сидій на відшкодування витрат на оплату житлово-
комунальних послуг у місті Вараш, члени виконкому
взяли його до уваги. 

Наступними питаннями було затверджено ліміти
споживання теплової і електричної енергії та води
бюджетними установами на 2019 рік; визначено пе-
релік об’єктів та видів суспільно корисних робіт на
2019 рік; зареєстровано право комунальної власно-
сті за територіальною громадою міста Вараш на не-
житлові приміщення, що знаходяться за адресою:
мікрорайон Вараш, буд. 42 та утворено комісію з про-
ведення інвентаризації радіоактивних відходів тощо.

Рішення про надання коштів на придбання житла
п’ятьом учасникам антитерористичної операції, опе-
рації об’єднаних сил, які потребують поліпшення жит-
лових умов (у розмірі 200 тисяч гривень кожному),
було прийнято одноголосно.

На завершення роботи засідання члени вико-
навчого комітету розглянули декілька питань, що
стосувалися врегулювання захисту прав та інте-
ресів неповнолітніх мешканців нашого міста. 

Засідання комісії
ТЕБ та НС

6 червня 2019 року відбулося засідання комісії
з питань техногенно-екологічної безпеки та над-
звичайних ситуацій міста Вараш.

На порядок денний було винесено ряд важливих
питань щодо організації та забезпечення техногенно-
екологічної безпеки, захисту населення і територій
від наслідків надзвичайних ситуацій. Окрім того, при-
сутні обговорили питання щодо стану з пожежами та
передбачили проведення заходів щодо поперед-
ження виникнення надзвичайних ситуацій в місті.

Начальник відділу НС та ЦЗН Ірина Мізюк про-
інформувала членів комісії про те, що використання
місця масового відпочинку громадян міста Вараш на
воді (біля води) неможливе у зв’язку з тим, що ця те-
риторія знаходиться нижче місця скидання проми-
слових вод в річку Стир, окрім того, поблизу пляжу
знаходиться каналізаційно-насосна станція №1.

Комунальному підприємству «Благоустрій» дано
доручення вжити заходів щодо винищення на тери-
торії міста отруйної інвазивної рослини борщівник
Сосновського в зв’язку з його небезпечними власти-
востями та приведення у належний санітарно-техніч-
ний стан місць масового відпочинку.

Навчали, як 
створити ОСББ

9 червня 2019 року у великій залі засідань ви-
конавчого комітету Вараської міської ради від-
бувся семінар-навчання «Порядок створення та
реєстрації ОСББ».

Проведення даного заходу організовано відділом
економіки виконавчого комітету Вараської міської
ради в рамках реалізації Проекту СС/ПРООН
«Об'єднання співвласників будинків для впровад-
ження сталих енергоефективних рішень» (HAUSES)
спільно з програмою IFC та Рівненським обласним
Ресурсним центром підтримки ОСББ.

Навчання має на меті стимулювати та підтримати
створення у місті ОСББ, підготувати їх для отри-
мання фінансування та реалізації проектів з покра-
щення стану будинків, а також, сприяти підвищенню
обізнаності населення з питань енергоефективності
та енергозбереження.

Семінар відвідали представники ініціативних груп
по створенню ОСББ та вже функціонуючих ОСББ,
робота проходила активно та продуктивно. На сьо-
годнішній день у місті здійснюються організаційні за-
ходи по створенню більш як 10 ОСББ.

Проект «Об’єднання співвласників багатоквартир-
них будинків для впровадження сталих енергоефек-
тивних рішень» (HAUSES) буде і надалі проводити
інформаційну кампанію в місті Вараш та проводи-
тиме серію групових та індивідуальних консультацій
для активістів, які мають намір створити ОСББ, ак-
тивів вже створених ОСББ з питань створення
ОСББ, ведення бухгалтерії та фінансового менедж-
менту, пошуку та отримання фінансування для ініціа-
тив по покращенню стану будинків.

Виділили кошти на 
придбання житла учасникам АТО 

Задля поступового вирішення проблеми забезпе-
чення житлом учасників АТО та ООС, які потребують
покращення житлових умов, у Вараші започатковано
міську Програму забезпечення житлом учасників анти-
терористичної операції, операції об’єднаних сил на
2018-2020 роки.

Основна мета Програми - сприяння у вирішенні про-
блем забезпечення та поліпшення житлових умов на
умовах співфінансування – виділення з місцевого бюд-
жету часткової компенсації коштів на придбання житла
учасникам Програми.

Цьогоріч у Вараші грошові компенсації на при-
дбання житла у розмірі 200 тисяч гривень кожен отри-
мають п’ять учасників АТО. На ці потреби у бюджеті
міста на 2019 рік передбачили 1 мільйон гривень.

«ЗА» такі  зміни до бюджету проголосували:
міський голова Сергій АНОЩЕНКО та депутати: Ок-

сана НАЗАРЧУК, Юрій БОНДАРЧУК, Наталія ГРО-
ХОЛЬСЬКА, Тетяна АНОЩЕНКО, Юрій РАБИЙ,
Анатолій РОЖКО, Анатолій КРЕЧИК, Руслан ПАВ-
ЛУСЬ, Ніна ХВАЛЬКО, Олександр ЧЕХ, Володимир
ШАБЛІЙ, Тетяна ДЕНИСОВА, Наталія БІРУК, Микола
КОВБАСЮК, Іван РАДЮК, Олександр ЖУРБА, Марія
ЛЕВЧЕНКО та Сергій ШАРАПОВ.

«Важливе значення у забезпеченні житлом відіг-
рають цільові державні житлові програми, однак вони
не в змозі в повному обсязі вирішити житлові про-
блеми усіх учасників антитерористичної операції,
операції об’єднаних сил. Тому, питання забезпечення
житлом учасників Програми за допомогою бюджетних
коштів місцевого рівня стало одним із пріоритетних
завдань міської влади. 

Звичайно, виділення 1 мільйону гривень не вирі-
шить повністю проблему, адже на квартирному обліку
у виконавчому комітеті Вараської міської ради пере-
буває понад 100 учасників бойових дій, які беруть
(брали) участь в антитерористичній операції та які
потребують покращення житлових умов. 

Однак, започаткування такої Програми – це лише
перший, але дуже важливий крок у напрямку вирі-
шення проблеми забезпечення житлом учасників АТО
та ООС, мешканців нашого міста.

Наступного року в бюджеті міста на ці потреби
буде передбачено вже декілька мільйонів гривень,
що дасть змогу отримати кошти на покращення жит-
лових умов значно більшій кількості наших захисни-
ків», - зазначив міський голова Сергій Анощенко.


