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20 лютого – нарада
щодо тарифів КМКП 
У четвер, 20 лютого, у виконавчому комітеті відбу-

деться робоча нарада, під час якої присутні обговорять
питання формування тарифів на послуги, які надає на-
селенню Кузнецовське міське комунальне підприємство.

Захід пройде за участі міського голови Сергія Анощенка,
депутатів Вараської міської ради та представників Куз-
нецовського міського комунального підприємства.

Нарада розпочнеться о 15.00 та транслюватиметься
наживо на сайті Вараської міської ради. 

Нагадаємо, що 15 січня 2020 року суд підтвердив, що
тарифи на послуги, які надає населенню КМКП, були ска-
совані законно.

БДЮТ – один з 
кращих закладів 

позашкільної освіти
Рівненщини

З метою виявлення кращих закладів позашкільної
освіти, поширення кращого досвіду роботи, пошуку
інноваційних ідей щодо оновлення змісту навчання
та виховання дітей, публічного визнання внеску по-
зашкільних навчальних закладів у розвиток системи
освіти, протягом грудня 2019 року на Рівненщині про-
ведено обласний конкурс «Кращий позашкільний на-
вчальний заклад року».

За результатами роботи журі, Будинок дитячої та
юнацької творчості Вараської міської ради здобув ІІ
місце у номінації «Комплексний позашкільний на-
вчальний заклад».

Педагогічний колектив закладу довів, що його система
освітньої роботи насамперед спрямована на забезпе-
чення здобуття дітьми та учнівською молоддю якісної по-
зашкільної освіти, формує пізнавальні, практичні, творчі,
соціальні компетентності вихованців та забезпечує ва-
гомі практичні результати.

Щиро вітаємо Будинок дитячої та юнацької 
творчості із заслуженою перемогою!

Бажаємо не зупинятись на досягнутому, 
впевнено іти вперед, завжди перебувати у 
творчому пошуку, шукати і знаходити нові 

педагогічні ідеї на благо наших дітей та 
освіти нашого міста. 

Ятрить серце відлуння
афганської війни…

15 лютого у Вараші відзначили День вшанування
учасників бойових дій на території інших держав та
31-шу річницю виведення військ з Афганістану. Для
нашого міста це один з особливих днів, адже 152
наших земляків брали участь у врегулюванні вій-
ськових конфліктів у різних куточках світу, і сьо-
годні багато з них продовжують нести нелегку
службу в зоні ООС.

З цієї нагоди міський голова Сергій Анощенко, голова
міської організації Української спілки ветеранів Афгані-
стану Петро Ширко, голова громадської організації «Ве-
теранська спілка учасників АТО та захисників Вітчизни»
Борис Бірук, учасники бойових дій на території інших дер-
жав, учасники АТО/ООС, їх рідні та близькі, військово-
службовці в/ч 3045 та представники громадськості, за
доброю традицією, пройшли колоною від майдану Неза-
лежності до меморіалу «Афганцям», де відбувся мітинг.

Поминальну панахиду за загиблими і померлими вій-
ськовослужбовцями провели благочинний Володими-
рецького району та міста Вараш, настоятель
Свято-Покровського храму УПЦ КП, протоієрей Віталій
Боднар та настоятель Свято-Софіївського храму УПЦ КП
отець Йосип Шарко.

Учасники мітингу вшанували хвилиною мовчання та
військовим салютом пам'ять всіх загиблих у бойових діях
на території інших держав.

Відповідно до розпорядження міського голови Сергія
Анощенка, 16 інвалідів-учасників бойових дій на території
інших держав та 15 членів сімей померлих учасників бо-
йових дій на території інших держав отримали грошові
винагороди у розмірі 500 гривень кожен.

За мужність і героїзм учасників бойових дій Сергія Мо-
роза та Ігоря Морєнкова нагородили медалями, а Віктора
Карабана - грамотою Української Спілки ветеранів Афга-
ністану.

Заходи продовжилися урочистостями, які відбулися в
Палаці культури ВП «РАЕС».

Пільговий тариф на електроенергію 
має бути збережено

Населення, яке проживає в 30-кілометровій зоні
атомних електростанцій, платить за електроенер-
гію 70% від рівня діючого тарифу. Це одна з пільг,
які отримувало населення, що проживає поблизу
АЕС, згідно Закону "Про електроенергетику".

Оскільки цей закон нещодавно втратив чинність, а
в новому Законі "Про ринок електричної енергії" пе-
редбачена відмова від перехресного субсидіювання,
Національна комісія, що здійснює державне регулю-
вання в сферах енергетики та комунальних послуг,
планує скасувати пільговий тариф для жителів 30-кі-
лометрових зон навколо АЕС.

Занепокоєні такою ситуацією, міський голова та де-
путати Вараської міської ради направили звернення
до Президента України, голови Верховної Ради
України, Прем'єр-міністра України, Асоціації міст
України та народного депутата України Віктора

М’ялика із вимогою не допустити скасування пільго-
вого тарифу для міст-супутників АЕС.

Нещодавно до виконавчого комітету надійшов
лист від народного депутата України Віктора
М’ялика, де повідомляється, що за його ініціативи
було розроблено проєкт Закону №2778, який перед-
бачає збереження тарифу для побутових спожива-
чів, які постійно проживають у 30-кілометровій зоні
атомних електростанцій, у розмірі 70 відсотків
діючого тарифу.

Зараз документ знаходиться на розгляді Коміте-
тів ВРУ, після чого його винесуть на розгляд депу-
татів Верховної Ради України. У разі, якщо народні
обранці підтримають цей законопроєкт, пільговий
тариф на електроенергію для населення, яке про-
живає в 30-кілометровій зоні атомних електростан-
цій, буде збережено.

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

Кількість хворих на грип 
та ГРВІ зменшується

За інформацією комунального підприємства «Ва-
раський центр первинної медичної допомоги», в місті
спостерігається позитивна тенденція щодо зниження
рівня  захворюваності на грип та ГРВІ.

Впродовж вихідних (15-16 лютого) було зареєстро-
вано 53 звернення (28 дітей і 25 дорослих), то як у ми-
нулі вихідні їх було значно більше - 80 звернень (31
дитина  і 49 дорослих).  

За інформацією ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України», си-
туація із захворюваннями на пневмонію все ще зали-

шається складною. Станом на початок тижня, в  те-
рапевтичному та дитячому відділеннях знаходи-
лося по 14 пацієнтів з пневмонією, в інфекційному
відділенні 8 з ГРВІ та 5 з пневмонією, одна особа -
в реанімаційному відділенні. 

Нагадаємо, що у Вараші діють карантинні за-
ходи. Чергове засідання комісії з ТЕБ та НС, де роз-
глядатимуть питання щодо продовження чи
завершення карантинних заходів, відбудеться у
п’ятницю, 21 лютого 2020 року.  

21 лютого – 40 сесія
міської ради

У п’ятницю, 21 лютого 2020 року, відбудеться пле-
нарне засідання 40 сесії Вараської міської ради.

У порядку денному – понад 50 проектів рішень.
Окрім того, присутні обговорять ситуацію щодо стану
передачі майна державного закладу «СМСЧ №3 МОЗ
України» в комунальну власність громади.

Вхід на сесію вільний, запрошуються всі бажаючі.
Також засідання транслюватиметься онлайн на офі-
ційному сайті Вараської міської ради.

Початок о 10.00 год.

У неділю, 23 лютого, в центрі дозвілля відбудеться
звітний концерт творчих колективів центру дозвілля.

Вхід вільний. Початок о 15.00.

Крок до європейського суспільства: 
у Вараші розвивається ЦНАП

Один з принципів децентралізації – максимально
наблизити адміністративні послуги до людини та
впровадити зручний формат комунікації між владою
та громадою. 

Майже сім років тому, 5 червня 2013 року, у Вараші
розпочав свою роботу Центр надання адміністратив-
них послуг (ЦНАП), завдяки чому сьогодні понад 40
тисяч мешканців громади мають можливість в одному
місці отримувати 178 якісних та доступних адміністра-
тивних послуг.

Зокрема, в ЦНАПі можна оформити дoкументи для
видaчі зaкордонного та укрaїнського пaспортів, отри-
мати довідки щодо місця проживання, оформити суб-
сидії чи інші соціальні допомоги і виплати, здійснити
реєстрацію нерухомості, бізнесу, землі тощо. 

Для зручності відвідувачів у приміщенні ЦНАПу за-
безпечено безбар’єрний доступ для людей з інвалід-
ністю, облаштовано комфортні зони очікування,

функціонує дитячий куточок, працює система елек-
тронної черги, та безкоштовний Wi-Fi. 

Аби мешканці Заболоття також могли отримувати
усі послуги за місцем проживання, незабаром там
запрацює віддалене робоче місце адміністратора
ЦНАП. Нині вже завершено ремонт приміщення та
триває забезпечення повним комплексом усіх не-
обхідних технічних засобів.

«Центри надання адміністративних послуг дозво-
ляють максимально наблизити популярні послуги до
людей та мінімізувати корупційні ризики. Громадяни,
прийшовши в ЦНАП, можуть в одному місці отри-
мати всі потрібні їм послуги, – зазначив  міський го-
лова Сергій Анощенко. - Разом з тим є ще й
проблемні питання, які потребують вирішення. Зо-
крема, існує потреба у розширенні приміщення
ЦНАПу, аби люди могли отримувати якісні послуги у
більш зручній та комфортній атмосфері. Будемо над
цим працювати, адже це важливо для максимально
швидкого та якісного надання послуг, за якими звер-
таються мешканці».

АДРЕСА ЦНАП: м.Вараш, м-н Будівельників,25/1
(поряд з магазином «Тканини»).

ГРАФІК РОБОТИ: 
- понеділок, вівторок, середа: з 08.00 год. до 17.15 год.;
- четвер: з 08.00 год. до 20.00 год.;

- п’ятниця – з 08.00 год. до 16.00 год.
Контактні телефони: (067) 3643746, (067) 6725790,

(067) 6725782.
Усю необхідну інформацію щодо роботи ЦНАПу та

послуг, які надаються, можна отримати за посиланням:
http://varash.rv.gov.ua/tsnap.

Станиці Вараш Пласту – 22 роки!
12 лютого 2020 року пластовій станиці Вараш ви-

повнилося 22 роки.
Розпочалось свято з урочистого відкриття, яке  стало

для декого особливим днем: чимало юних пластунів
цього дня вперше отримали  пластові хустини і були при-
йняті до пластового гурту. 

«Після офіційної частини всіх учасників чекала цікава
пригода – тематичний квест містом,  присвячений 102-ій річ-
ниці бою під Крутами і який відбувався  активно й рухливо,
а етапи квесту були розроблені не лише для розваг, а й для
навчання. Наприклад, на одному з етапів діти в’язали
вузли, стріляли з рушниць, працювали з азбукою Морзе та
азбукою жестів тощо, - розповіла пластунка Ангеліна Ушко.
- Далі на всіх чекала найприємніша частина: гарячий чай
та солодкий стіл від відділу у справах сім’ї, молоді та спорту
виконавчого комітету Вараської міської ради.

Після короткої перерви кожен рій і гурток представив
власну імпрезку на тему: «Чому назва мого гуртка/рою
саме така». Пластуни імпровізували, демонстрували ак-

торську майстерність, танцювали, розказували історії й
легенди, сміялись і багато співали улюблених пісень.

А завершилось усе дружнім колом та «іскрою» вдяч-
ності (пластовим церемоніалом), пролунало гучне «до
зустрічі», адже зовсім скоро почнеться таборовий сезон
-2020 і  ми  зберемось вже не під дахом гостинної ЗОШ
№5, а десь у лісі, біля ватри».


