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новини улюбленого міста

Незабаром у місті запрацюють управляючі компанії. 
Нові тарифи та умови

Нещодавно парламентом 
ухвалено Закон №1565 «Про 
особливості здійснення пра-
ва власності в багатоквар-
тирному будинку»,  який 
вступає в дію з 1 січня 2019 
року та вносить ряд змін і 
нововведень у роботу кому-
нальної сфери. Простіше ка-
жучи, закон підштовхує нас 
до вибору – робити щось са-
мим,  інакше вибір зроблять 
за нас… 

Про те, які зміни чека-
ють на комунальну галузь 
нашого міста, ми запитали 
в директора комунального 
підприємства «Житлоко-
мунсервіс» Сергія Мушика.

«Завдяки новому закону 
буде враховано інтереси всіх 
співвласників багатоквартир-
ного будинку. Він визначатиме 
їхні права, обов’язки і відпові-
дальність щодо утримання й 
управління будинком. Зокрема, 
найважливіші рішення щодо 
розпорядження та управління 
спільним майном приймати-
муть більшістю голосів спів-
власників.

Після набрання чинності 
закону співвласники протягом 
року мають визначити форму 
управління для свого будин-
ку. Це може бути, або ОСББ 
(Об’єднання співвласників ба-
гатоквартирних будинків), або 
управляюча компанія. Якщо 
в багатоквартирному будин-
ку, якимось чином, не можуть 

створити ОСББ, тоді власники 
квартир спільно мають обрати 
ініціативну групу і призначи-
ти управителя, який візьме на 
себе відповідальність керува-
ти будинком до 1 травня 2019 
року». 

Що трапиться, якщо до 
цього терміну мешканці все 
ж не визначаться з формою 
управління?

«В такому випадку орган міс-
цевого самоврядування, про-
вівши конкурс, призначить їм 
управителя терміном на один 
рік. Утім, мешканці мають пра-
во відмовитися від нього і са-
мим вирішити, хто і як управля-
тиме їхнім будинком.

Власники квартир зможуть 
самі вибрати управляючу ком-
панію і вже не з базовим паке-
том послуг, а індивідуальним. 
Ініціативна група, що представ-
лятиме загальну думку всіх 
мешканців будинку, матиме 
можливість обрати необхідний 
перелік послуг та розподілити 
їх між різними виконавцями». 

Нещодавно тзп міського 
голови Олександр Мензул в 
інтерв’ю зазначив, що сесією 
Вараської міської ради були 
проголосовані зміни в статут 
КП «Житлокомунсервіс і на 
сьогодні підприємство вже має 
статус управляючої компанії. 

«Найближчим часом буде 
проведена робота з жителя-
ми будинків, які знаходяться 
на балансі міста (не мають 

статусу ОСББ), по вибору 
компанії, яка могла б нада-
вати послугу з утримання 
будинку. Після того, як за-
кон запрацює в повну силу, 
поняття тарифів буде від-
сутнє – залишаться тільки 
витрати. Управляюча ком-
панія надасть послуги згід-
но тих об’ємів, які замовить 
будинок. Має бути певний 
баланс між необхідним і до-
статнім», - зазначив О.Мен-
зул. 

Як же буде формуватися 
ціна на послуги?

«Ціна залежатиме від витрат 
на утримання багатоквартир-
ного будинку і прибудинкової 
території, а також розміру вина-
городи управителя», - запевнив 
нас директор КП «Житлокомун-
сервіс» Сергій Мушик. 

Нині, коли істотно зросли 
тарифи на комунальні послуги, 
дедалі більше споживачів поча-
ли замислюватися, що робити, 
щоб платити менше? Новий же 
закон закріплює за всіма нами 
вже не право, а обов’язок ду-
мати, як ефективно управляти 
своїм будинком. 

Пан Сергій розповів, що 
управляюча компанія буде 
надавати послугу з утриман-
ня будинку та прибудинкової 
території вже ціною за 1 кв.м. 
Береться розрахунок витрат по 
будинку відповідно до місцевих 
умов і вираховується ціна на 
послугу, що прописується у до-
говорі. І запевнив, що згідно із 
новим законом, цінова політика 
буде сформована для кожного 
будинку окремо. 

Перший розгляд тарифів 
для КП «Житлокомунсервіс» 
відбувся у березні 2018 року. 
А вже 5 травня, у зв’язку із під-
няттям мінімальної заробітної 
плати та вартості витратних 
складових (паливо, матеріали, 
запчастини) тариф підняли на 

41%. 
«Наша основна задача за-

безпечити ефективне функціо-
нування підприємства і не за-
лишити місто без необхідного 
обслуговування. Разом з тим, 
на сьогоднішній день загальна 
заборгованість мешканців пе-
ред КП «Житлокомунсервіс» 
складає 3,5 млн. гривень. Після 
того, як підприємство змінило 
статус на управляючу компа-
нію, борг нікуди не подівся, він і 
надалі буде накопичуватися, за 
умови несплати комунальних 
послуг», - говорить директор 
Сергій Мушик. 

Відомо, що досить склад-
ною є ситуація із загальни-
ми лічильниками на елек-
троенергію в гуртожитках. 
Який стан справ на сьогод-
нішній день?

«Перш за все, існує пробле-
ма неплатежів. Для прикладу, 
загальна заборгованість меш-
канців гуртожитку «Електрон» 
складає близько 70 тис. грн., з 
них приблизно 40 тис. грн. тіль-
ки за електроенергію. Іншими 
словами, підприємство запла-
тило за мешканців даного гур-
тожитку в позику. Працівниками 
виконкому вивчено проблему 
та рекомендовано здійснити 
розмежування електрощитів за 
кожною квартирою окремо. Для 
того щоб виконати такі роботи 
потрібно виготовити проек-

тно-кошторисну документацію 
і згідно неї виконати роботи. 
Також була пропозиція заміни-
ти електрощитові за кошти міс-
цевого бюджету. На сьогодніш-
ній день це питання стоїть на 
контролі ТЗП міського голови  
Олександра Мензула, резуль-
тати побачимо згодом». 

У 2019 році на нас чекають 
зміни не лише у послугах, але й 
у їх вартості утримання будинку 
та прибудинкової території, яка, 
за неофіційною інформацією, 
може підвищитися приблизно 
на 50%. Але перелік послуг, 
частота їх надання  та перевір-
ка буде залежати тільки від нас. 

Тому керівництво КП «Жит-
локомунсервіс» закликає 
власників багатоквартирних 
будинків не зволікати, згурто-
вуватися, дізнаватися про свої 
права та обов’язки та не пу-
скати це питання на самоплив. 
Будинки, в яких ми живемо, це 
наша приватна власність. Отже 
піклуватися про неї мусимо 
самі… 

В наступному номері ми 
спробуємо розібратися з но-
вим законом щодо споживання 
електроенергії. Плюси та міну-
си від таких змін. А ще спро-
буємо дізнатися чи отримають 
з Нового року жителі Вараша 
квитанції з «сюрпризом»? 

Людмила Скібчик

Продам дешево дачу за 
центральною канавою. 
Будиночок, колодязь, 

фруктові дерева.
Деталі за телефоном:

096 339 49 52

ПрОДаМ
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Марина Степнова

«Місто: крок за кроком»

вогник «Надія» 
Двадцять років тому Гене-

ральною Асамблеєю ООН було 
проголошено 03 грудня Міжна-
родним днем людей з інвалідні-
стю. В першу чергу, люди з фі-

зичними чи психічними вадами 
повинні відчувати себе повно-
правними членами суспільства. 
Наше місто є прикладом того, як 
потрібно піклуватися про людей 

з особливими потребами.
Вже 28 років поспіль в нашому 

місті піклується про захист прав, 
захищає гідність та намагається 
покращити життя дітей та молоді 

з особливими потребами - Асоці-
ація захисту прав інвалідів з ди-
тинства «Надія». Цей рік не став 
винятком. Гостинна зала центру 
дозвілля зібрала на вогник ді-

тей, батьків, друзів і всіх небай-
дужих жителів міста. «Вечір при 
свічках» - так уже традиційно 
називається зустріч. Слова під-
тримки і розуміння звучали цього 
вечора від заступника міського 
голови з питань діяльності вико-
навчих органів ради Н.Зубрець-
кої, начальника управління праці 
і соціального захисту населення 
виконавчого комітету Вараської 
міської ради Т.Сич, помічника 
народного депутата України В.Я-
ніцького – С. Пашко, директора 
Вараської міської публічної бі-
бліотеки Т.Коваль, методиста КЗ 
«Центр реабілітації» Н.Омелюк, 
голови Асоціації захисту прав 
інвалідів з дитинства «Надія» 
О.Петровець. Дружню атмосфе-
ру доповнювали художні номери 
у виконанні вихованців підлітко-
вого клубу «Обрій» ВМЦ СССДМ 
та солістів центру дозвілля.

Приємним і вагомим стало 
нагородження найактивніших 
батьків, членів Асоціації захисту 
прав інвалідів з дитинства «На-
дія». Це були грамоти та грошові 
винагороди від тимчасово здій-
снюючого повноваження місько-
го голови Олександра Мензула.

Щирі посмішки, веселий на-

стрій, позитивні емоції підсо-
лоджувалися смаколиками, які 
люб’язно було надано відділом 
у справах сім’ї, молоді та спор-
ту виконавчого комітету Варась-
кої міської ради, приватними 
підприємцями О. Ординатом, 
Ю.Рабим, В.Литвин, благодій-
ним фондом «Наш край» В. Яні-
цьким, благодійником та мецена-
том В. М’яликом.

Практика показує, що діти та 

молодь з особливими потребами 
такі ж, як і всі ми. Вони радіють 
кожній миттєвості, насолоджу-
ються кожною хвилинкою і є 
соціально активними та життє-
радісними особистостями. Вони 
своїм прикладом надихають ін-
ших ніколи не здаватися!

Асоціація захисту
 прав інвалідів

 з дитинства «Надія»

всеукраїнський 
юнацький турнір 
з греко-римської

 боротьби
07- 09 грудня 2018 року в м.

Тернопіль пройшов 18 Всеукра-
їнський юнацький турнір з бо-
ротьби греко-римської, пам’яті 
В.Дем’яного. В змаганнях при-
йняли участь 5 закордонних та 

26 команд України, склад учас-
ників 328 спортсменів.

Потужно виступила коман-
да секції боротьби КДЮСШ ВП 
РАЕС:

- Якубишин Сергій у вагові 
категорії 48 кг - 1 місце;

- Іллюк Максим у ваговій ка-
тегорії     29 кг – 7 місце;

- Парейко Костянтин у ваго-
вій категорії 35 кг – 12 місце;

- Якубишин Назар у ваговій 
категорії   38 кг – 11 місце.

Вітаємо!!!
Дуже вдячні організаторам 

змагань за прийом та підтрим-
ку!!!

запрошуємо до 
співпраці

Для посилення уваги до по-
всякденних потреб громадян, які 
постраждали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи, учасни-
ків ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС, зокрема, 
поліпшення їх медичного, соці-
ально-побутового обслуговуван-
ня та з метою створення спра-
ведливих та конкурентних умов 
управління праці та соціального 
захисту населення виконавчого 
комітету Вараської міської ради 
запрошує до співпраці зацікав-
лених осіб, які мають досвід 
здійснення послуг зубопротезу-
вання та відпуску ліків громадя-
нам.

При відборі учасників буде 
враховане місцезнаходжен-
ня юридичної особи, наяв-
ність ліцензії на виробництво 
лікарських засобів, роздрібну 
торгівлю лікарськими засоба-
ми, наявність ліцензії комітету 
з контролю за наркотиками на 

виготовлення, придбання, збе-
рігання, перевезення, реаліза-
цію (відпуск) знищення, вико-
ристання наркотичних засобів, 
психотропних речовин, прекур-
сорів, матеріально – технічна 
база аптечного закладу, досвід 
роботи фармацевтів, наявність 
матеріально-технічної бази ме-
дичного закладу, кваліфікова-
ного персоналу та тривалість 
досвіду із зубопротезування (за 
винятком зубопротезування із 
дорогоцінних металів, кераміки, 
металокераміки, цільнолитих, 
металопластмаси, нітрит-ти-
танового покриття, бюгельного 
протезування, імплантатів).

Дані медичні заклади повинні 
мати відповідні ліцензії та досвід 
роботи з соціально вразливими 
верствами населення.

За детальною консультацією 
звертатись телефоном: 2-38-21, 
3-10-19 та за адресою : м-н Не-
залежності, 1, каб.112.

гігієнічні вимоги до закладів 
громадського харчування

11 грудня 2018 року у примі-
щенні Вараської міської ради за 
участю представників Головного 
управління Держпродспожив-
служби в Рівненській області, 
керівників підприємств, приват-
них підприємців м. Вараш та 
Володимирецького району було 
проведено семінар на тему: «За-
стосування законодавства про 
безпечність та окремі показники 
якості харчових продуктів опе-
раторами ринку харчових про-
дуктів, діяльність яких пов’язана 
із забезпеченням громадського 
харчування населення».

Доповідачами на семінарі 
були: начальник управління без-
печності харчових продуктів та 
ветеринарної медицини Голов-
ного управління Держпродспо-
живслужби в Рівненській області 
– Козак І.П., заступник началь-
ника управління – начальник 
відділу державного контролю 
управління безпечності харчо-
вих продуктів та ветеринарної 
медицини Головного управлін-
ня Держпродспоживслужби в 
Рівненській області – Голубов-
ський А.П. та начальник відділу 
безпечності харчових продуктів 
управління безпечності харчо-
вих продуктів та ветеринарної 
медицини Головного управління 
Держпродспоживслужби в Рів-
ненській області – Луцків Т.М. 

В ході семінару було обгово-
рено ряд важливих питань для 
підприємств та закладів харчу-
вання, які випускають власні ви-
роби.

З січня 2019 року в Украї-
ні буде запроваджено систему 
управління ризиками у галузі 
виробництва харчової продукції. 
Печете власні ковбаси, хліб чи 
робите сири? Долучайтеся до 
системи управління якістю і без-
печністю продукції – або ж готуй-
теся до великих штрафів.

Ось так впроваджували си-
стему НАСРР в Україні. Дійшла 
черга і до малих підприємств

Суть системи полягає в тому, 
щоб виявити усі критичні точки й 
чинники, які можуть вплинути на 
безпечність кінцевого продукту, 
усунути їх, і постійно контролю-
вати. Якщо значна кількість під-
приємств несерйозно постави-
лася до вимоги впровадження 
HACCP, їм доведеться готува-
тися до неприємних процедур 
перевірки та до не таких уже й 

малих штрафів — від 1700 і 100 
000 гривень.

Євроінтеграційний курс вима-
гає від України освоєння міжна-
родних норм та правил ведення 
господарської діяльності. Серти-

фікація продукції за ISO вже ста-
ла звичною для багатьох підпри-
ємств, тому з якістю у багатьох 
ситуація хороша. Але на ринках 
Європи та США, окрім поняття 
«якості», існує поняття «безпеч-
ності». Саме воно є ключовим у 
системі HACCP, призначеній для 
управління ризиками у галузі ви-
робництва харчової продукції.

Від поля до тарілки спожива-
ча. Ось так має контролюватися 
виробництво продукції, яку купує 
кінцевий споживач

Система контролю безпечно-
сті харчових продуктів при їх ви-
робництві має охоплювати такі 
процеси:

1. Щоб уникнути перехрес-
ного забруднення, виробничі, 
допоміжні та побутові приміщен-
ня повинні мати належне плану-
вання;

2. Ставляться більш жор-
сткі вимоги до стану приміщень, 
обладнання, проведення ре-
монтних робіт, технічного обслу-
говування обладнання, а також 
до захисту харчових продуктів 
від забруднення та сторонніх до-
мішок;

3. Змінюються вимоги до 
планування і стану комуніка-
цій — вентиляції, водопроводів, 
електро- та газопостачання, 

освітлення тощо;
4. Зростають вимоги до 

безпечності води, льоду, пари, 
допоміжних матеріалів для пе-
реробки (обробки) харчових про-
дуктів, предметів та матеріалів, 

які контактують із харчовими 
продуктами;

5. Особлива увага приділя-
ється чистоті поверхонь (строго 
регламентуються процедури 
прибирання, миття і дезінфекції 
виробничих, допоміжних і побу-
тових приміщень та інших повер-
хонь);

6. Значна увага приділена 
здоров’ю та гігієні персоналу;

7. Змінюється ставлення 
до поводження з відходами ви-
робництва та сміттям, їх збору 
та видалення з потужностей;

8. Зростає контроль за 
шкідниками, визначення виду і 
запобігання їхній появі, засобам 
профілактики та боротьби;

9. Зростають вимоги до 
зберігання та використання 
токсичних сполук і речовин;

10. Запроваджуються спе-
цифікації (вимоги) до сировини 
та контроль за постачальника-
ми;

11. Впроваджується кон-
троль зберігання і транспорту-
вання продуктів;

12. Посилюється контроль 
за технологічними процесами;

13. Впроваджується марку-
вання харчових продуктів та ін-
формування споживачів.
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Рубрика «Місто: крок за кроком», наповнена матеріалами подани-
ми виконавчим комітетом Вараської міської ради

Доставка включена у вартість реклами. Розповсюджується без-
коштовно.

«Місто: крок за кроком»

«Наше першочергове завдання – діти»
Добігає кінця рік, попереду 

численні свята, серед яких 
одні з найулюбленіших для 
нашої дітвори – зимові каніку-
ли. Розглядаючи семестрові 
оцінки в табелях, ми мимово-
лі в думках самі повертаємось 
до школи… 

Сьогодні ж ми вирішили по-
глянути на школу очима тих, 
хто щодня віддає частинку 
своєї душі нашим дітям. З 
проханням розповісти про 
життя освітян ми звернули-
ся до начальника управляння 
освіти виконавчого комітету 
Вараської міської ради Олени 
Корень.    

«Перш за все, маю сказати, що 
на сьогоднішній день до освітньої 
мережі міста входять 9 закладів 
дошкільної освіти, 2 навчаль-
но-виховні комплекси «дошкіль-
ний навчальний заклад – загаль-
ноосвітній навчальний заклад І 
ступеня», 5 загальноосвітніх шкіл 
І-ІІІ ступенів, гімназія та 2 закла-
ди позашкільної освіти (Будинок 
дитячої та юнацької творчості та 
Дитячо-юнацька спортивна шко-
ла). Всього у садочках виховуєть-
ся 2205 дітей, а в школах навча-
ється 5355 учнів».

В  закладах освіти впроваджу-
ється профільне навчання, що 
сприяє виявленню, розкриттю 
та реалізації індивідуальних зді-
бностей, талантів і нахилів учнів-
ської молоді. В усіх школах міста 
функціонують класи з поглибле-
ним вивченням предметів.

Очевидно, що це має по-
зитивно вплинути на успіш-
ність учнів та випускників?

«Безумовно. За результатами 
2017-2018 навчального року 25 
випускників  нагороджені золотою 
медаллю, 8 - срібною; 46 випус-
кників  нагороджені Похвальними 
грамотами «За особливі успіхи у 
вивченні окремих предметів». 

Порівнюючи результати зо-
внішнього незалежного оцінюван-
ня за останні роки, можна впевне-
но говорити про зростання якості 
знань учнів з англійської мови, іс-
торії України, фізики. Аналізуючи 
працевлаштування випускників 
11-х класів робимо висновок, що 
з кожним роком збільшується від-
соток вступу дітей до вищих на-
вчальних закладів на державну 
форму навчання». 

Щороку в місті проводять-
ся шкільні олімпіади. Переко-
нана, що й тут маємо чим пи-
шатися.  

«Так. Упродовж  січня – лю-
того 2018 року 82 учні взяли 
участь у ІІІ етапі Всеукраїнських 
учнівських олімпіад із навчальних 
предметів та здобули 59 призо-
вих місць. Участь у ІV (всеукра-
їнському) етапі олімпіади з мате-
матики взяв учень 8 класу ЗОШ 
№1, а учень 10 класу школи №3 
зайняв ІІІ місце у Міжнародній 
олімпіаді з географії, яка про-
ходила у Таїланді. 

Для учнів початкових класів 
проводилась олімпіада «Юне об-

дарування» з математики, укра-
їнської мови, природознавства. 
В обласному етапі учень 4 класу 
школи  № 5 посів третє місце в 
олімпіаді з природознавства.  

Важливою ділянкою в роботі з 
обдарованими  дітьми  є участь  
школярів у конкурсі-захисті на-
уково-дослідницьких робіт уч-
нів-членів Рівненської Малої 
академії наук.. У лютому 2018 
року проходив ІІ етап Конкурсу. 
Із 23 учасників переможцями 
обласного етапу  стали 5 учнів. 
На заключному ІІІ етапі учениця 
гімназії зайняла ІІІ місце у секції 
«Прикладна математика». 

Для учнів 3-6 класів проводив-
ся конкурс «Юний дослідник». На 
обласний етап конкурсу направ-
лено 12 робіт, 8 з яких визнано 
кращими. Переможцем фіналь-
ного етапу стала учениця 4 класу 
навчально-виховного комплексу 
№1». 

Ми неодноразово писали 

про участь наших учнів та 
вихованців у різноманітних 
конкурсах, турнірах, фести-
валях, вікторинах, змаганнях. 
Це також заслуга наших осві-
тян.

«Це свідчить про ефективну 
позакласну роботу з навчальних. 
І як результат, маємо перемож-
ців обласних та  всеукраїнських  
етапів. Так, учениця школи № 3 
зайняла ІІ місце у обласному ета-
пі конкурсу знавців української 
мови ім.Петра Яцика та брала 
участь у фінальному етапі кон-
курсу. На фінальному етапі Все-
українського турніру з правознав-
ства команда школи № 3 зайняла 
ІІ місце, а на фінальному етапі 

Всеукраїнського турніру з історії 
команда юних істориків школи 
№3 зайняла І місце. Перемож-
цем Всеукраїнського конкурсу 
«Об’єднаймося ж, брати мої!» 
стала учениця Вараської гімназії. 

Учні та вихованці закладів 
освіти міста  були  активними 
учасниками Міжнародного мов-
но-літературного конкурсу уч-
нівської та студентської молоді 
імені Т.Шевченка,  Міжнародного 
конкурсу з української мови імені 
П.Яцика, інших Міжнародних та 
Всеукраїнських конкурсів. 

За результатами 2017-2018 
навчального року 45 кращих уч-
нів та вихованців   закладів освіти  
міста, які  здобули перемоги в об-
ласних та всеукраїнських етапах 
олімпіад, конкурсів, турнірів, зма-
гань, були відзначені грошовими 
винагородами на загальну суму 
43600грн». 

Не можемо не запитати 
про стан справ з навчанням 
дітей з особливими   потре-
бами. 

«Робота з дітьми з особливи-
ми освітніми потребами для нас 
є дуже важливою ділянкою ос-
вітнього процесу. При управлінні 
освіти упродовж 2018 року функ-
ціонувала міська психолого-ме-
дико-педагогічна консультація  
(МПМПК). На діагностичних за-
сіданнях обстежено 153 дитини 
з особливими освітніми потреба-
ми.

У 2018 році для здійснення 
психолого-педагогічного супрово-
ду дітей з особливими освітніми 
потребами створено Вараський 
інклюзивно-ресурсний центр, 
функціонують спеціальні та ін-
клюзивні класи та групи для дітей 
з порушеннями опорно-рухового 
апарату, зі зниженим зором; тяж-
кими порушення мовлення, із за-
тримкою психічного розвитку. 

Зокрема у дошкільному на-
вчальному закладі (яслах-садку) 
комбінованого типу №2  функці-
онує 3 групи для дітей з вадами 
зору; у дошкільному навчально-
му закладі (яслах-садку) комбі-
нованого типу № 5 - 1 група для 
дітей з затримкою психічного роз-
витку та 1 група із порушенням 
опорно-рухового апарату; у   до-
шкільному навчальному закладі 
(яслах-садку) комбінованого типу 
№7 - 1 група для дітей з затрим-
кою психічного розвитку та 3 
групи для дітей з мовленнєвими 
порушеннями; в НВК №10 -  3 
групи для дітей з мовленнєвими 
порушеннями. У школі №4  функ-
ціонує 1 клас інтенсивної педаго-
гічної корекції .

Для окремих категорій учнів 
постійно  запроваджується  ін-
дивідуальна форма навчання. У 
2018/2019 навчальному році ін-
дивідуальною формою навчання 
охоплено 55 учнів. З метою усу-
нення  різних порушень усної і пи-
семної  мови,  запобігання різним 
відхиленням мовного розвитку 
учнів, пропаганди логопедичних  
знань   серед педагогів та батьків 
у школах №№ 1, 2, 3, 4, навчаль-
но-виховному комплексі №10 та 
дошкільному навчальному закла-
ді (яслах-садку) комбінованого 
типу №7 функціонують логопе-
дичні пункти.  

У закладах освіти постійно 
здійснюється психологічний су-
провід учасників освітнього про-
цесу. 18 практичних психологів та 
6 соціальних педагогів, обслуго-
вують 17 закладів дошкільної та 
загальної середньої освіти». 

Наших читачів дуже ціка-
вить питання харчування ді-
тей в садочках та школах. 

«На початку року рішенням 

виконкому затверджено вартість  
харчування дітей в закладах за-
гальної середньої освіти міста 
на одну дитину в день в розмірі: 
для дітей 1-4 класів  - до 16,19 
грн.; для дітей пільгових катего-
рій   5-11 класів - до  19,14 грн.; 
для дітей, які відвідують групу 
подовженого дня - до 16,29 грн.; 
для дітей, які відвідують групу по-
довженого дня класів інтенсивної 
педагогічної корекції  - 16,29 грн. 

У 2019 році планується запуск 
лінії мультипрофільного шкільно-
го харчування, яке здійснювати-
меться за принципом «шведсько-
го столу, що дасть можливість 
дітям спробувати різні страви або 
обрати з кількох запропонованих 
страву на особистий смак.

Щодо дітей, які мають непере-
носимість лактози або глютену, то 
можу запевнили, що наші фахівці 
вже займаються даним питанням 
та вивчаються різні шляхи вирі-
шення проблеми, й  незабаром 

управління освіти представить 
свої пропозиції депутатам. 

Крім того, учнів-пільговиків за-
безпечено безкоштовним харчу-
ванням».

Освітня мережа нашого 
міста налічує 18 закладів. По-
стає питання матеріального 
забезпечення. Як вдається 
справлятись з таким «госпо-
дарством»?

«Управлінням освіти в 2018 
році укладено близько 300 дого-
ворів.  Проведено 23 процедури 
відкритих торгів, 7 переговорних 
процедури та проведено допо-
рогові закупівлі. Зокрема здійс-
нено капітальні придбання на 
суму близько 5 млн.грн: придба-
но комп’ютерну техніку, ноутбу-
ки, принтери, документ-камери, 
проектори, інтерактивну підлогу, 
інтерактивні дошки та комплек-
си, мультиборд, приладдя для 
навчальних кабінетів фізики та 
біології, інформатики.  

В школах встановлено інди-
відуальні теплові пункти, що 
передбачають автоматичне ре-
гулювання подачі теплоносія до 
внутрішніх мереж в залежності 
від температури зовнішнього по-
вітря. Завдяки цьому в школах 
міста протягом жовтня-листопа-
да 2018 року вдалось зекономити 
45% споживання теплової енергії 
в порівнянні з аналогічним пе-

ріодом минулого року. Також в 
2018 році встановлено систему 
відеоспостереження в садочках 
№2,6 та 7. 

Протягом 2018 року проводи-
лись поточні ремонтні роботи са-
нітарно-технічних систем, санвуз-
лів, приміщень будівель закладів. 
Зокрема було проведено поточні 
ремонтні роботи в приміщенні  
басейну ДНЗ №12, що включали 
ремонт чаші, підлоги, системи 
вентиляції, тощо. В ДНЗ №3 об-
лаштовано нову підвісну стелю 
«Аrmstrong». Замінено частину 
міжкімнатних дверей в ДНЗ№7. 
В ЗНЗ №3 було проведено поточ-
ний ремонт їдальні. У школі №2 
було проведено поточний ремонт 
окремого приміщення і переобла-
штовано його під інтерактивний 
тир. В Будинку дитячої та юнаць-
кої творчості проведено ремонт 
приміщення живого куточку.

Окрім того, згідно приписів 
ДСНС в усіх закладах освіти було 

проведено ряд протипожежних 
заходів: демонтовано пласти-
кову вагонку, встановлено про-
типожежні двері і люки, а також 
замовлено виготовлення проек-
тно-кошторисної документації на 
встановлення пожежної сигналі-
зації в окремих закладах». 

Рік 2018-ий  завершується. 
Які завдання Ви ставите пе-
ред собою у році наступному?

«Маємо на меті зменшити 
двозмінність навчання в окремих 
школах, а також оснастити інклю-
зивно – ресурсний центр та ре-
сурсні кімнати.

Безумовно, важливими пи-
таннями є продовження та 
завершення будівництва за-
гальноосвітньої школи №6, пе-
редача об’єктів Заболоттівської 
школи І-ІІІ ступенів та  закладу 
дошкільної освіти с.Заболоття. 
Також мусимо виготовити про-
ектно-кошторисну документацію 
та продовжити  проведення ка-
пітальних і поточних ремонтів в 
школах та садочках 

Проте, наше першочерго-
ве завдання – діти. Навчити 
і виховати. Все решта – зви-
чайні виробничі плани, які 
неважко реалізувати, якщо є 
порозуміння в колективі та 
підтримка влади».
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«Місто: крок за кроком»

11 грудня 2018 року під голо-
вуванням секретаря міськради 
О.Мензула відбулося засідання 

виконавчого комітету Вараської 
міської ради.  

На початку засідання члени 
комітету та присутні привітали 
О.Мензула з врученням йому з 

нагоди Дня Збройних сил Украї-
ни та Дня місцевого самовряду-
вання грамоти від командувача 

військ оперативного команду-
вання «Захід» генерал-лейте-
нанта О.О.Павлюка.

В подальшому, основна ува-
га виконкому була зосереджена 

на питанні бюджету м.Вараш за 
січень-вересень 2018 року, який 
було виконано на 105,9 і 85,5 
відсотка по доходах та видат-
ках відповідно. Головним роз-
порядникам бюджетних коштів 
та керівникам бюджетних уста-
нов наголошено на необхідності 
неухильного дотримання вимог 
чинного законодавства України 
по своєчасному і ефективну ви-
користанню бюджетного фінан-
сування.

Не лишились без уваги про-
блеми людей з інвалідністю. 
Члени виконкому обговорили 
питання виплати грошової ком-
пенсації для отримання житла 
в розмірі понад 400 тис. грн 
мешканцю міста з інвалідністю 
внаслідок війни (Відповідно до 
постанови КМУ від 28.03.2018 
року № 214 «Питання забезпе-
чення житлом деяких категорій 
осіб, які брали участь у бойових 
діях на території інших держав, 

а також членів їх сімей»).
Враховуючи потреби жите-

лів об’єднаної територіальної 
громади, затверджено мережу 
закладів дошкільної, загальної 
середньої та позашкільної осві-
ти. Крім того, розглянуто ряд 
питань соціально-правового за-
хисту прав та інтересів дітей і 
неповнолітніх.

В числі іншого, затверджено 

номенклатуру та обсяги мате-
ріального резерву для запобі-
гання і ліквідації наслідків над-
звичайних ситуацій, визначено 
місця для його розміщення та 
зберігання.

Загалом, членами виконав-
чого комітету Вараської міської 
ради було розглянуто 24 питан-
ня порядку денного та прийнято 
22 рішення.

Бюджет та соціальний захист. 
Пріоритетні питання виконавчого комітету

Споживачі 
мають отримувати 

якісні послуги
10 грудня 2018 року в при-

міщенні Вараської міської ради 
відбулася нарада під головуван-
ням тимчасово здійснюючого 
повноваження міського голови 
О.Мензула з питань врегулю-

вання відносин між ОСББ та КП 
«Управляюча компанія «Житло-
комунсервіс» Вараської міської 
ради за участю голів ОСББ, КП 
«Благоустрій» Вараської міської 
ради, Кузнецовського місько-
го комунального підприємства 
та структурних підрозділів ви-
конавчого комітету Вараської 
міської ради.

В ході наради були визначені 
основні проблемні питання вза-
ємовідносин ОСББ, а зокрема 
укладання договорів між ОСББ 
та КП «Житлокомунсервіс» 

щодо надання послуг з виве-
зення та захоронення твердих 
побутових відходів.

Тимчасово здійснюючий 
повноваження міського голови 
О.Мензул зауважив, що необ-

хідно оптимізувати витрати по 
вивезенню твердих побутових 
відходів, для комунальних під-
приємств та населення в цілому. 
Сьогодні ми змушені дбати про 
пріоритети й інтереси спожива-
чів. А також зазначив, для того, 
щоб надавати якісно послугу з 
вивезення побутових відходів 
у м. Вараш потрібна одна юри-
дична особа, яка згідно конкур-
су щодо визначення виконавця 
надання послуг з вивезення по-
бутових відходів у м. Вараш ста-
не переможцем.

Прийміть щирі вітання з наго-
ди вашого професійного свята.

Енергетика – унікальна га-
лузь, на її плечах тримається 
все наше життя! І це не просто 
слова. Щоденна робота кожно-
го з вас — від електромонтера 
до керівника вищого рангу — 
забезпечує не лише світло та 
тепло у кожній оселі мешканців 
нашого міста, а й енергетичну 
безпеку країни.

Сьогодні нам усім  є чим пи-
шатися. Досягнення працівників 
ВП «Рівненська АЕС» оцінені не 
лише на рівні держави, а й фа-
хівцями міжнародного рівня. Це 
ще раз доводить, що на  Рівнен-
ській АЕС працюють висококва-
ліфіковані професіонали, люди 
самовіддані і відповідальні. Се-
ред основних ваших здобутків 
– відмінне виконання  виробни-
чих завдань,  продовження тер-
міну експлуатації енергоблоків,  
впровадження заходів експлуа-
таційної безпеки.  

Свої завдання у сфері енер-
гетики, задля забезпечення 
повсякденних потреб жителів 
міста,  сьогодні також  успішно 

виконують працівники кому-
нальних підприємств «Міські 
електричні мережі», “Житлоко-
мунсервіс” та «Благоустрій». 

Дякуємо вам за сумлінну на-
полегливу працю та віримо, що 
в державі й надалі будуть з ро-
зумінням ставитись до всіх ва-
ших проблем. 

Бажаю всім працівникам 
енергетичної галузі міста беза-
варійної роботи, впевненості в 
завтрашньому дні, міцного здо-
ров’я, добра, успіхів та благопо-
луччя!

З повагою, тзп 
міського голови                                                

О.Мензул

шановні працівники 
енергетичної галузі міста!

07 грудня під головуванням 
Анни Ільїної, начальника служ-
би у справах дітей виконавчого 
комітету Вараської міської ради, 
відбулося позачергове засідан-
ня комісії з питань захисту прав 
дитини при виконавчому комі-
теті Вараської міської ради, на 
якому розглянуто 8 питань, се-
ред яких:

- про надання статусу дити-
ни, яка постраждала внаслідок 
воєнних дій та збройних кон-
фліктів, двом малолітнім дітям;

- про надання висновку щодо 

доцільності (недоцільності) 
позбавлення батьківських прав 
двох батьків відносно двох ма-
лолітніх дітей ( на виконання 
ухвал Кузнецовського міського 
суду Рівненської області);       

- про вирішення спору щодо 
зміни прізвища неповнолітньої 
дитини;

- про взяття під соціальний 
супровід трьох сімей, у яких ви-
ховуються малолітні діти.

Окрім того, заслухано інфор-
мації фахівців із соціальної ро-
боти Вараського міського цен-

тру соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді щодо усунення 

причин, за яких сім’ї потрапили 
у складні життєві обставини, 

шляхом надання   необхідних 
соціальних послуг, в межах по-
вноважень, передбачених зако-
нодавством.

Підводячи підсумки засідан-
ня комісії, начальник служби 
у справах дітей пояснила, що 
сім’я, в якій з тих чи інших при-
чин склалися несприятли¬ві 
умови для виховання дітей, є та-
кою, що опинилась в складних 
життєвих обставинах. Основни-
ми причинами неблагополуччя 
є постійні конфліктні си¬туації 
між батьками і дітьми, внаслідок 

чого порушуються права дітей 
на належне батьківське вихо-
вання, вчиняється насильство. 
Тому необхідно посилити захо-
ди щодо захисту права кожної 
дитини на виховання в сім’ї, за-
безпечення такого рівня життя, 
який би відповідав фізичному, 
розумовому, духовному, соці-
альному розвитку.   

Служба у справах дітей
виконавчого комітету Ва-

раської міської ради

Позачергове засідання комісії з 
питань захисту прав дитини

від хати до хати білень-
ким сніжком

Ходить Святий Миколай 
із мішком,

Приносить дарунки на 
втіху,

радості море і щирого 
сміху!

День святого Миколая 
– православне та світле 
свято. Цей день зігрітий 
добром і благословенням. 
Саме тому, сьогодні варто 
забути про всі негаразди та 
згадати, що дива стаються 

всюди і завжди – варто лише 
повірити в них.

Від щирого серця хочу 
побажати вам міцного здо-
ров’я, здійснення найза-
повітніших бажань, Нехай 
добрий Святий Миколай 
принесе щастя у ваші сім’ї й 
благополуччя  рідній Україні. 
Нехай Господь завжди обері-
гає вас. 

З повагою, тзп 
міського голови                                                

О.Мензул

з днем Святого Миколая!


