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Нові перемоги 
міжнародного рівня

14 листопада 2019 року, під головуванням Сергія Анощенка та за участі 23
депутатів, відбулося ІІІ пленарне засідання Вараської міської ради. 

Розпочали роботу з повернення до розгляду питання щодо виділення з бюджету
міста коштів на придбання ще одного комунального автобусу.

Нагадаємо, що нині у Вараші працюють лише три комунальні автобуси, котрими
мають можливість безкоштовно користуватися усі без винятку пільгові категорії
містян. Необхідність придбання ще хоча б одного муніципального автобусу ви-
никла давно, адже щодня до виконавчого комітету та депутатів надходять численні
дзвінки та звернення від мешканців міста щодо покращення умов міських автобус-
них перевезень.

Дане питання піднімалося на сесії вже не вперше, однак, й цього разу голосів
для його прийняття не вистачило. 

«ЗА» те, щоб купити новий автобус для міста проголосували лише міський го-
лова Сергій Анощенко та 12 депутатів: Юрій Бондарчук, Руслан Павлусь, Тетяна
Денисова, Іван Радюк, Тетяна Анощенко, Наталія Бірук, Олександр Чех, Наталія
Грохольська, Микола Ковбасюк, Тетяна Самойлова, Юрій Рабий та Анатолій
Кречик.

Секретар ради та частина депутатів просто проігнорували голосування, не на-
тискаючи ні «ЗА», ні «ПРОТИ». 

Були в залі, але не голосували, секретар ради Олександр МЕНЗУЛ та депутати:
Володимир ШАБЛІЙ, Ксенія БУДЬ, Наталія ПЕТРОВИЧ, Ніна ХВАЛЬКО та Дмитро
ЮЩУК. 

«УТРИМАЛИСЬ» від голосування депутати Марія ЛЕВЧЕНКО та Павло ПАН.
Цікаво, що не захотів голосувати за те, щоб придбати ще один автобус для пе-

ревезення пільговиків й депутат Анатолій КНІОВЕЦЬ, який вже чимало років пра-
цює заступником начальника відділу управління праці та соціального захисту
населення, тож як ніхто інший мав би розуміти проблеми пенсіонерів та важливість
соціального захисту найбільш вразливих категорій містян.

Коментує міський голова Сергій АНОЩЕНКО:
«Так, можливо, перевезення пільговиків муніципальними автобусами – це не-

вигідно для міського бюджету з матеріальної точки зору. Але є ще й інша сторона
питання та інші загальнолюдські цінності. Такі, як повага до пенсіонерів - людей,
які збудували це місто, які віддали свою молодість і свою працю нам, перед якими
ми в боргу. Депутати повинні зрозуміти, для чого їх обирали люди і служити
людям, а не ставитися до них зверхньо та ігнорувати їхні потреби. 

Звертаюсь до тих народних обранців, які не голосували за виділення 2,5 міль-
йонів гривень на придбання ще одного комунального автобусу.

Усі ви рік тому, незаконно «знявши» міського голову, проголосували за пере-
дачу з міського бюджету на РАЕС понад 40 мільйонів гривень, хоча місто не було
винне РАЕС ні копійки. За ці гроші, які ви фактично просто «подарували» керів-
ництву атомної, можна було б купити декілька комунальних автобусів, відремон-
тувати дороги та повністю закрити питання з комфортними і безпечними
перевезеннями у Вараші. 

Звісно, депутати мають право голосувати так, як вважають за потрібне. Але тоді
вони повинні бути послідовними та відповідати за свої вчинки. 

Тож прошу цих депутатів пояснити своїм виборцям, серед яких є й пенсіонери,
й інші пільговики, чому для них «подарувати» десятки мільйонів РАЕС – нор-
мально, а за придбання автобусів, ремонт доріг, скейт-парку чи інші речі, важливі
для покращення життя громади Вараша, вони просто мовчки не голосують.  

Звертаюсь до тих депутатів, які НЕ ГОЛОСУВАЛИ за виділення коштів на при-
дбання автобусу для перевезення пільговиків - майте сміливість відповідати перед
людьми за свою бездіяльність.

Олександр МЕНЗУЛ, Степан ЖДАНЮК, Марія ЛЕВЧЕНКО, Павло ПАН, Воло-
димир ШАБЛІЙ, Сергій ДЕНЕГА, Ксенія БУДЬ, Наталія ПЕТРОВИЧ, Ніна
ХВАЛЬКО, Анатолій КНІОВЕЦЬ, Дмитро ЮЩУК - прошу усіх вас в тижневий тер-
мін розмістити у відкритому доступі свої контактні телефони та графік прийому
громадян, аби усі скарги та зауваження щодо неякісних перевезень містом над-
ходили особисто вам».

Шановні мешканці громади!

21 листопада ми відзначаємо День
Гідності та Свободи. У цей день  віддаємо
шану героям, які ціною власного життя

та своєю жертовністю довели щире прагнення українців жити у вільній,
демократичній й суверенній державі. 

У часи важких випробувань ми продемонстрували світові спроможність
відстояти принципи свободи та демократії. Сьогодні боротьба за неза-
лежність України триває. Нам усім ще доведеться прикласти чимало зу-
силь, аби збудувати таку державу, про яку мріяли наші діди-прадіди. 

Щиро бажаю усім наснаги, добробуту, нових звершень в ім’я України та
мирного неба над головою. 

Світла пам’ять усім полеглим Героям. Щира вдячність захисникам, які
рішуче відстоювали і відстоюють право українського народу жити у влас-
ній, вільній та процвітаючій європейській державі.

Слава Україні! Слава нашим Героям!
З повагою 

міський голова Сергій АНОЩЕНКО

21 листопада – День Гідності та Свободи

21 листопада у Вараші відбудуться урочистості до Дня Гідності та Свободи.
15.30. Хода пам’яті (від Меморіалу Героїв Небесної Сотні до майдану Незалежності).
16.15. Мітинг-реквієм (біля будівлі Вараської міської ради).

23 листопада 2019 року – День памˊяті 
жертв Голодомору 

23  листопада  у всьому світі вшановують пам'ять мільйонів людей, яких тота-
літарна радянська влада знищила під час Голодомору 1932-1933 років в Україні. 

Нам, сучасному поколінню, важко навіть уявити, що на багатій та родючій укра-
їнській землі люди потерпали від голоду, помираючи в страшних муках. За різними
оцінками Великий голод в Україні забрав мільйони людських життів.

В цей день, на знак скорботи і пам'яті про мільйони загублених життів,  схилімо
голови в глибокій жалобі за всіма невинно убієнними голодом та запалімо свічку
пам’яті у вікнах своїх осель!   

Нехай пам'ять про них згуртує нас, живих, дасть нам силу та волю, мудрість і
наснагу для зміцнення власної держави на власній землі.

Запрошуємо усіх мешканців міста взяти участь у вечорі - реквіємі, який відбу-
деться 23 листопада 2019 року о 16.00 год. в центрі дозвілля відділу куль-
тури та туризму виконавчого комітету Вараської міської ради.

Також просимо усіх долучитися до проведення  акції «Засвіти свічку», запа-
ливши у себе на підвіконні «свічку пам’яті». 

Чи покращаться 
міські перевезення?

17 листопада у місті Київ відбувся ХІ Дитячий Міжнародний Конкурс - Фе-
стиваль «Brilliant Запрошує 2019». Захід проходив у Будинку культури
Київського Національного економічного університету за підтримки CID (In-
ternational Dance Council) Танцювального Ради при ЮНЕСКО, Міжнарод-
ного фестивального Комітету Brilliant International, Посольства Литовської
Республіки в Україні.

Вкотре на розгляд професійного журі представили свої вміння та майстер-
ність вихованці сучасного спортивного танцю «Едем» під керівництвом Грицай
Ольги Миколаївни Будинку дитячої та юнацької творчості Вараської міської
ради Конкурсна програма юних гімнасток складася із п’яти композицій у різних
вікових категоріях, в яких взяли участь 45 вихованок гуртка “Едем”.

Звісно, як хвилю-
ванню, так і наполегли-
вості наших учасників не
було меж. Не зважаючи
подеколи і на досить
юний вік, адже вікова ка-
тегорія дітей становила
від 3 років, вихованці
гуртка зуміли зачарувати
не тільки глядачів у залі,
але й кваліфікованих
членів журі своєю вико-
навчою майстерністю,
творчими та артистич-
ними здібностями, ком-
позиційним наповненням
номерів.

І, як наслідок, результат, гідна оцінка міжнародного рівня – всі призові місця:
- Гран-Прі фестивалю – композиція «Леопарди»;
- І місце – композиція «Сонечко» (1 вікова категорія – 3-5 років);
- І місце – композиція «Хей, пачуко!» (2 вікова категорія – 6-7 років);
- І місце – композиція «Морська хвиля» (3 вікова категорія – 8-10 років);
- ІІ місце – композиція «Драйв» (4 вікова категорія – 11-13 років).
Переможці нагороджені Кубками та дипломами, а всі учасники колективу

отримали додаткові дипломи, медалі, кубки та пам’ятні призи.  
Вітаємо колектив та керівника зі значними досягненнями 

та бажаємо нових перемог!

36 сесія завершила 
свою роботу

Одним з основних питань порядку денного ІІІ пленарного засідання,
яке відбулося 14 листопада, був проект рішення, що передбачав вне-
сення змін до бюджету міста Вараш на 2019 рік. 

Пункти, що стосувалися виділення коштів на автобус та медичну сферу
було не підтримано, тож з проекту їх виключили. З приводу усіх інших про-
позицій суперечок та непорозумінь не виникло, тож за проект рішення «в ці-
лому» проголосували усі присутні депутати.

Наступними рішеннями міська рада надала пільги зі сплати земельного по-
датку галузям ЖКГ міста в 2020 році на 99,9 відсотків; затвердила комплексну
програму «Здоров’я» на 2020 рік, на реалізацію якої планують направити
понад 14 мільйонів гривень з бюджету міста; затвердила Програму розвитку і
реалізації питань нового будівництва, реконструкції, модернізації та капіталь-
ного ремонту об’єктів житлового фонду та інфраструктури Вараської міської
територіальної громади на 2020-2022 роки та надала Парку культури та від-
починку в постійне користування земельну ділянку площею понад 30 га.

Окрім того, було передано земельну ділянку у постійне користування
об’єднанню співвласників багатоквартирного житлового будинку «ОСББ
Вараш 30». До слова, це перше у місті ОСББ, котре відтепер офіційно має у
користуванні земельну ділянку під своїм будинком.

На жаль, порозуміння у міській раді тривало недовго. Проголосувавши
за «нейтральні» питання, інші проекти рішень, реалізація яких могла б при-
вести до розвитку міста та покращення його інфраструктури, деякі депутати
просто ігнорували. 

Так, усі присутні депутати від партії «БПП»: Олександр МЕНЗУЛ, Дмитро
ЮЩУК, Наталія ПЕТРОВИЧ та Анатолій КНІОВЕЦЬ, тривалий час просто си-
діли у залі в якості глядачів, не голосуючи ні «ЗА», на «ПРОТИ». 

Внаслідок такої бездіяльності не підтриманим залишилось питання щодо
відведення земельної ділянки в оренду ТзОВ «ІМІДЖ ЕВОЛЮШН». Йшлося
про майже зруйновану заправку при в’їзді у місто, яку дане підприємство
придбало і планує привести до ладу. 

Не погодили депутати й безоплатну передачу майна кооперативу «ЖБК
Енергетик» у комунальну власність громади міста, тим самим залишивши цю
ділянку фактично «висіти в повітрі», адже оскільки вона не числиться на ба-
лансі міста, то й прибирати її комунальне підприємство «Благоустрій» не
зможе.  

Також не підтриманим залишився проект рішення щодо відведення зе-
мельної ділянки в постійне користування УМАКБ, що дозволило б облашту-
вати сквер в центрі міста, біля стадіону «Ізотоп». Там планується створення
комфортної території для відпочинку мешканців міста та встановлення ста-
ціонарної сцени, що згодом дозволило б суттєво економити кошти міського
бюджету на щорічну оренду сцени.

Не було сенсу шукати будь-яку логіку у діях частини депутатів й під час
голосування за «земельні» питання. Віддаючи свій голос за надання землі в
оренду одним підприємцям Вараша, ці ж депутати не голосували за анало-
гічні питання, які стосувалися інших підприємців міста. Чим при цьому керу-
валися народні обранці, чиїмись вказівками чи особистою неприязню –
незрозуміло.

Коментує міський голова Сергій Анощенко:
«Прикро, що замість того, аби нарешті об’єднатись і злагоджено працювати

на користь громади міста, деякі депутати продовжують грати в політичні ігри
і не голосують за розвиток міста, ремонт доріг та відродження занедбаних
об’єктів.

Також дивує вибіркове голосування за «земельні» питання. Позиція «цей
підприємець нам подобається або чимось корисний, йому дамо землю, а цей
ні – за нього не голосуємо», є нічим іншим, як політичною корупцією у Варась-
кій міській раді та використанням влади в інтересах окремих приватних осіб.

Однак, хочу запевнити, що навіть всупереч такій позиції групи депутатів,
місто все одно житиме і розвиватиметься. А тим депутатам, які працюють
на користь громади і докладають усіх зусиль для того, аби наше місто з
кожним днем ставало затишнішим і комфортнішим – дякую за розуміння та
співпрацю».

37 сесія Вараської міської ради відбудеться 29 листопада 2019 року.


