
Місто: день за днем4 №05(629)

Триває робота щодо
реорганізації ДЗ

«СМСЧ №3»
У Вараші триває робота щодо передачі майна

державного закладу «СМСЧ №3 МОЗ України» у ко-
мунальну власність громади.

23 січня 2020 року відбулася позачергова сесія Ва-
раської міської ради, під час якої було прийнято рі-
шення про надання згоди на прийняття у комунальну
власність майна ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України» та ре-
організацію закладу шляхом перетворення на кому-
нальне некомерційне підприємство.

Наступного дня це рішення було зареєстровано в
МОЗ України міським головою Сергієм Анощенком за
№26/4018/0/1-20.

Враховуючи нагальність питання передачі держав-
ного майна у комунальну власність, виконавчий комі-
тет Вараської міської ради звернувся до МОЗу із
черговим листом щодо прискорення передачі майна.
Окрім того, найближчим часом відбудеться робоча по-
їздка міського голови Сергія Анощенка до МОЗу щодо
пришвидшення невідкладної передачі у комунальну
власність Вараської громади цілісного майнового ком-
плексу ДЗ «СМСЧ №3» МОЗ України».

Одразу після передачі у власність територіальної
громади Вараша майна державного закладу, буде ого-
лошено конкурсний відбір на посаду керівника кому-
нального некомерційного підприємства, який проведе
ряд заходів, необхідних для організації належної ро-
боти головного медичного закладу міста.

Зокрема, забезпечить роботу щодо отримання лі-
цензій для надання медичних послуг, переведення
спеціалістів з однієї організації в іншу та укладання
договору з Національною агенцією здоров’я.  

Змагалися за 
«Кубок афганців»

8 лютого 2020 року в спортивній залі ЗОШ №4 від-
бувся волейбольний турнір «Кубок афганців», при-
свячений Дню вшанування учасників бойових дій на
території інших держав та пам’яті Сергія Вальчука.

В даному турнірі приймали участь вісім команд, які шля-
хом жеребкування були розділені на дві групи по чотири
команди.

Гра за ІІІ місце: «МЕМ» – «Пожежна варта», 2:0 (25:16,
25:22).

Гра за І місце: «Сокіл» – «ЗВВО», 2:0 (25:16, 25:21).
За результатами виступів, перемогу здобули:
- І місце: команда «Сокіл».
- ІІ місце: команда «ЗВВО».
- ІІІ місце: команда «МЕМ».
- IV місце: команда «Пожежна варта».
Кращими гравцями турніру в командах визнано:
- «Пожежна варта» – Кіпран Надію;
- «МЕМ» – Талаха Володимира;
- «ЗВВО» – Ципана Ігоря;
- «Сокіл» – Романчука Івана.

Вітаємо усіх учасників турніру, дякуємо за участь 
та бажаємо нових здобутків і перемог!  

Шановні учасники бойових дій,
воїни-інтернаціоналісти!

15 лютого - День вшанування  учасників бойових
дій на території інших держав та відзначення 31-ї
річниці виведення радянських військ з Республіки
Афганістан. 

В цей день ми віддаємо шану мужності та ге-
роїзму воїнів, які виконували свою непросту місію в
більш як двадцяти країнах світу. Чимало ветера-
нів-інтернаціоналістів і сьогодні знаходяться на
бойовому посту у Збройних силах України, захи-
щаючи кордони нашої Батьківщини. Ми схиляємо
голови перед тими, хто пролив свою кров заради
забезпечення миру, та завжди будемо пам’ятати
всіх тих, кому не судилося повернутися з війни. 

Дякую вам, шановні учасники бойових дій, за муж-
ність і героїзм, за високу громадянську позицію, та
бажаю міцного здоров’я, миру, щастя й добробуту
в родинах.

З повагою, міський голова                                          
Сергій Анощенко

Карантинні заходи
продовжено до 

14 лютого
Карантинні заходи та призупинення навчально-

виховного процесу у Вараській ОТГ триватимуть
до 14 лютого 2020 року включно. Таке рішення
прийняли 7 лютого 2020 року члени комісії з пи-
тань техногенно-екологічної безпеки та надзви-
чайних ситуацій.

Відповідно до інформації, наданої КП «Вараський
центр первинної медичної допомоги», вчасне вве-
дення карантинних заходів та призупинення на-
вчального процесу дало можливість зупинити різке
поширення захворюваності на грип та ГРВІ серед
дітей.

Однак, ситуація все ще залишається складною.
Так, за минулий тиждень збільшилась кількість
хворих на пневмонію, як результат  ускладнення
грипу та ГРВІ. Станом на 10 лютого, в стаціонарі
знаходився 41 пацієнт з пневмонією, одна особа
в реанімаційному відділенні.

Щодо ситуації з грипом та ГРЗ, за інформацією
«Вараського центру первинної медичної допомоги» у
вихідні дні до медичного закладу звернулося 174
особи (з них 94 дітей та 80 дорослих). З 7 по 9 лютого
кількість звернень зменшилася - за медичною допо-
могою звернулося 80 осіб (з них 31 дитина та 49 до-
рослих людей). 

Нагадаємо, що на території Вараської ОТГ не лише
призупинено навчальний процес у школах, а й введено
ряд карантинних заходів. Зокрема, заборонено прове-
дення масових заходів та відвідування хворих стаціо-
нару ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України». Мешканців
громади закликають потурбуватися про своє здоров’я,
уникати місць масового скупчення людей та, за не-
обхідності, користуватися марлевими пов'язками.

З метою попередження поширення гострих респі-
раторних вірусних інфекцій та грипу, дотримання са-
нітарно-гігєнічних та протиепідемічних режимів,
суб’єктам господарювання Вараської ОТГ необхідно:

- забезпечити регулярне, щоденне проведення про-
філактичних дезінфекційних заходів на підпорядкова-
них об’єктах дезінфекційними засобами, що дозволені
законодавством до застосування;

- проводити у приміщеннях провітрювання та вологе
прибирання, забезпечити дезінфекційні заходи щодо
попередження можливої контактної передачі збудника
хвороби (дезінфекція дверних ручок, перил, облад-
нання тощо);

- на підприємствах торгівлі та громадського харчу-
вання забезпечити контроль за дотримання персона-
лом маскового режиму, своєчасною зміною масок;

- здійснювати санітарну обробку технологічного об-
ладнання, виробничого інвентарю, зворотної тари
для перевезення харчових продуктів; забезпечити
використання персоналом одноразових рукавичок
для проведення відпуску не розфасованих готових
до споживання харчових продуктів, кулінарних виро-
бів тощо;

- керівникам автотранспортних підприємств забез-
печити організацію проведення вологого прибирання
пасажирського транспорту після закінчення робочої
зміни з використанням засобів дезінфекції, що дозво-
лені законодавством до застосування та забезпечити
недопущення виходу на лінію громадського транспорту
з несправною опалювальною системою.

Наступне засідання комісії з ТЕБ та НС відбу-
деться у п’ятницю, 14 лютого 2020 року.  

Шановні містяни!
20 лютого в Україні відзначається День Героїв

Небесної Сотні. В цей скорботний день ми вша-
новуємо подвиг, мужність та відвагу наших спів-
вітчизників, які загинули, відстоюючи ідеали
демократії та європейський вибір України. Своєю
самопожертвою вони продемонстрували світові
щире прагнення українців жити у вільній, демокра-
тичній й суверенній державі.

Переконаний, що разом, спільними зусиллями, ми
змінимо країну і досягнемо того майбутнього, про
яке мріяли Герої Небесної Сотні. І це буде найкра-
щою даниною їх світлій пам'яті. 

Нехай буде мирне небо над українською землею,
добробут й родинна злагода у кожній домівці. 

Вічна слава Героям, що полягли за свободу рідної
землі! 

Слава Україні! 
З повагою, міський голова                                          

Сергій Анощенко

15 лютого 2020 року у Вараші відбудуться заходи з
нагоди Дня вшанування учасників бойових дій 

на  території інших держав.
15.30. Збір учасників заходу (майдан Незалежності).
15.45. Урочиста хода 

(з майдану Незалежності до "меморіалу афганців")
16.00. Мітинг біля "меморіалу афганців".
17.00. Урочистості з нагоди Дня вшанування учасників 

бойових дій на території інших держав
(Палац культури).

20 лютого 2020 року у Вараші відбудуться заходи 
з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні.

15.30. Збір учасників «Ходи пам’яті» 
(майдан Незалежності).

16.00. «Хода пам’яті» до Меморіалу Героїв Небесної 
Сотні.

17.00. Мітинг-реквієм пам’яті Героїв Небесної Сотні                  
(музична школа).

Триває робота комісії
зі списання будинків

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 20.04.2016 року №301 «Про затвердження
Порядку списання з балансу багатоквартирних бу-
динків», 8 листопада 2019 року Вараською міською
радою було прийнято рішення №1549 «Про списання
житлового фонду, який знаходиться на балансі
КМКП».

Впродовж грудня 2019 року та січня 2020 року у вико-
навчому комітеті Вараської міської ради відбулося де-
кілька засідань комісії зі списання багатоквартирних
будинків. Після детального опрацювання наявної техніч-
ної документації, з балансу КМКП вже списано перших
двадцять два багатоквартирних будинки Вараша.

Чергове засідання комісії відбулося 10 лютого 2020
року. Члени комісії опрацювали документи щодо спи-
сання ще 10-ти багатоквартирних будинків міста: по
мікрорайону Перемоги, будинки №№44, 46, 48, 48А,
49, 49А, 50, 50А та по мікрорайону Вараш, будинки №5
та №6.

Загалом комісії необхідно буде списати з балансу
КМКП ще понад 150 багатоквартирних будинків Вараша.

Детальнішу інформацію можна отримати за
телефоном: 3-12-01 (відділ майна комунальної влас-
ності міста виконавчого комітету Вараської міської ради).  

Тарифи КМКП 
скасовано

Тарифи на послуги, які надає населенню КМКП,
розраховані не на основі економічно обґрунтованих
витрат, прийняті з порушенням вимог постанови Ка-
бінету Міністрів України №869 «Про забезпечення
єдиного підходу до формування тарифів на житлово-
комунальні послуги» та мають бути скасовані. Таке
рішення 15 січня 2020 року ухвалив Восьмий апеля-
ційний адміністративний суд 

Нагадаємо, що у листопаді 2018 року виконавчий ко-
мітет, під головуванням тзп О.Мензула, прийняв рішення
підняти тарифи на послуги, які надає населенню міста
КМКП. Відтак, більше року мешканці Вараша сплачу-
вали за ці послуги за завищеними тарифами.

Не погоджуючись з цим, міський голова Сергій Ано-
щенко декілька разів виносив на розгляд сесії Вараської
міської ради питання щодо скасування економічно не-
обґрунтованих тарифів КМКП. Тривалий час голосів де-
путатів не вистачало для прийняття такого рішення і
лише у травні 2019 року радою було скасовано зави-
щені тарифи КМКП.

Не бажаючи втрачати таке джерело прибутку, Кузне-
цовське міське комунальне підприємство звернулося до
суду. Судові засідання тривали більш, ніж півроку,
однак, 15 січня 2020 року у апеляційному адміністратив-
ному суді міський голова Сергій Анощенко відстояв
свою позицію та остаточно підтвердив - тарифи на по-
слуги, які надає населенню КМКП, економічно не об-
ґрунтовані та скасовані законно.
Ситуацію коментує міський голова Сергій АНОЩЕНКО:
«За останній рік було проведено безліч нарад за участю
керівництва КМКП, де я неодноразово наголошував - та-
рифи завищені, їх потрібно переглядати та приводити у
відповідність законодавству. Часу на це було більш, ніж
достатньо.

Але  керівництву КМКП було зручно і вигідно не змен-
шувати тарифи, тож весь цей час вони нічого не робили,
а сподівалися лише на те, що їхня безгосподарність
буде покриватися за рахунок міського бюджету і меш-
канців Вараша.

І навіть тепер, після рішення суду, яким скасовано ни-
нішні тарифи,  КМКП, замість того, щоб подати на роз-
гляд виконкому нові, економічно обґрунтовані цифри,
публікує оголошення про намір ще більше підняти насе-
ленню тарифи.

Цього не буде. Або нові тарифи будуть економічно
підтверджені, і, відповідно, нижчі, ніж зараз, або КМКП
докерується до того, що в місті будуть діяти ті тарифи,
які діяли до підвищення у 2018 році.

Зараз вибір за КМКП – або піти злочинним шляхом і
нараховувати людям платіжки на основі вже недіючих
тарифів, або ж піти законними шляхом і якнайшвидше
подати на затвердження виконкому нові, економічно об-
ґрунтовані тарифи.». 

Наступного тижня у виконавчому комітеті відбу-
деться робоча нарада, де розглянуть питання щодо
розміру тарифів на послуги, які надає населенню
міста КМКП.

Розпочато 
розслідування

Вараським ВП ГУНП в Рівненській області внесено ві-
домості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та
розпочато досудове розслідування за фактом викори-
стання підроблених документів та печатки Вараської
міської ради, а також заволодіння коштами місцевого
бюджету в розмірі більше 300 тисяч гривень шляхом
зловживання службовим становищем секретарем Ва-
раської міської ради. 

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень:
ст.358 ч.4 Кримінального Кодексу України («Підроб-
лення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи
використання підроблених документів, печаток, штам-
пів») та ст.191 ч.2 Кримінального Кодексу України
(«Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним
шляхом зловживання службовим становищем»).


