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Результати виборів 
у Вараші

31 березня українці проголосували на виборах Президента України. 
Відповідно до інформації, розміщеної на сайті Центральної виборчої комі-

сії, результати голосування у Вараші наступні (перша десятка): 
- Петро Порошенко: 5 324.
- Володимир Зеленський: 4 973.
- Юлія Тимошенко: 3 223.
- Анатолій Гриценко: 2 201.
- Ігор Смешко: 1 577.
- Юрій Бойко: 888.
- Олег Ляшко: 827.
- Кошулинський: 569.
- Юрій Вілкул: 275.
- Олександр Шевченко: 225.

До уваги пільгових 
категорій громадян!

З 1 квітня 2019 року змінено графік руху автобуса, який здійснює без-
коштовне перевезення пільгових категорій громадян за маршрутом «м.Вараш
- Дачні ділянки».

Автобус буде відправлятись щоденно (крім неділі) від зупинки, яка
знаходиться біля міської автостанції, за таким розкладом:

- о 08 год. 30 хв.;
- о 13 год. 00 хв.;
- о 20 год. 00 хв.
Тел. для довідок: 2-44-77, 2-35-48.

Працювала 
координаційна рада

29 березня 2019 року у виконавчому комітеті Вараської міської ради
відбулося засідання міської координаційної ради з питань протидії тубер-
кульозу та ВІЛ – інфекції/СНІДу. 

В ході засідання було заслухано інформацію ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ
України» щодо ситуації в місті по захворюваності на туберкульоз та ВІЛ-
інфекцію/СНІД. 

Так, за перший квартал 2019 року у місті виявлено 3 особи з активною
формою туберкульозу, всього на обліку перебуває 17 таких хворих. З
метою раннього виявлення туберкульозу за І квартал 2019 року оглянуто
флюорографічно 5782 особи. Слід зазначити, що для проведення флюо-
рографічного обстеження немає необхідності йти на прийом до лікаря, а
бажаючим обстежитися мешканцям міста треба звернутися у 110 кабінет
поліклініки ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України.

Щодо захворюваності на ВІЛ – інфекцію/СНІД, то станом на 29.03.2019
знаходиться на обліку 85 мешканців міста із захворюванням на ВІЛ – ін-
фекцію/СНІД. За І квартал 2019 року по місту обстежено на ВІЛ – інфек-
цію/СНІД 719 осіб, з них ВІЛ позитивним виявилися 2 особи. В кабінеті
207 поліклініки ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України» функціонує кабінет «До-
віра», де проводиться консультування, тестування на ВІЛ-інфекцію та ор-
ганізовується надання комплексної медичної допомоги людям, які живуть
з ВІЛ, із дотримання умов конфіденційності персональних даних.

Представники освітньої галузі розповіли про результати запровад-
ження в школах міста системи відеоспостереження, що встановлена за
рахунок коштів міського бюджету. Відеонагляд проводиться по периметру
шкільної будівлі, на вході до закладу, контролюються фойє, роздягальня,
їдальня та коридори на поверхах, що забезпечує більш безпечні умови
перебування дітей в школах. 

За результатами засідання ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України» спільно із
управлінням освіти та Вараським МЦСССДМ доручено забезпечити ви-
конання роботи по ранньому виявленню, лікуванню туберкульозу та ВІЛ
– інфекції/ СНІДу та проведення освітніх, роз’яснювальних заходів серед
населення по протидії туберкульозу та ВІЛ – інфекції/ СНІДу.

Депутати не проголосу-
вали за зниження тарифів

3 квітня 2019 року, з четвертої спроби, депутатів Вараша таки вда-
лося зібрати на сесію. У порядку денному засідання значилося понад
70 питань, серед яких були все ті ж важливі для громади міста про-
екти рішень щодо зменшення тарифів населенню, встановлення над-
бавок до окладів освітянам, виділення коштів на медицину, ремонт
доріг, шкіл та ліфтів.

Однак, ледве встигнувши відкрити засідання сесії, депутати, замість
конструктивної роботи на користь громади міста, одразу перейшли до
сварок та суперечок. 

Першим «каменем спотикання» стала відсутність у залі голови міської
виборчої комісії. Ольга Дуб, яку вже неодноразово запрошували на сесію
для оголошення нових депутатів, наступних за черговістю замість тих, що
вибули зі складу ради – вже вчетверте до сесійної зали просто не прихо-
дить. Через такі її дії, Марія Левченко, Юрій Рабий та Олександр Журба
досі не набули своїх депутатських повноважень і не можуть голосувати
на сесіях міської ради.

«Я поважаю активну громадську позицію Марії Левченко, Юрія Рабого
та Олександра Журби, які стали заручниками ситуації, та ціную їхнє ба-
жання працювати на користь громади міста, але, як міський голова, мушу
діяти лише відповідно до чинного законодавства, - зазначив міський голова
Сергій Анощенко. –У Законі України «Про статус депутатів місцевих рад»
чітко зазначено: «Повноваження депутата місцевої ради, обраного замість
того депутата, який вибув, починаються з дня заслуховування на черговому
пленарному засіданні відповідної місцевої ради повідомлення територіаль-
ної виборчої комісії». Тож поки Ольга Дуб не озвучить на черговій сесії цю
інформацію – нових депутатів у Вараській міській раді немає».

Обговоривши ситуацію, що склалася, депутати прийняли конструк-
тивне рішення, яке наразі поклало край суперечкам – звернутися з даного
приводу до правоохоронних органів.

«Голова міської виборчої комісії Дуб Ольга Василівна умисно, проти-
правно і незаконно не виконує свої обов’язки щодо оголошення на сесії
міської ради депутатів, наступних за черговістю замість тих, що вибули зі
складу ради. Голову комісії чотири рази офіційно запрошували на сесію,
однак, вона жодного разу не з’явилася. Просимо внести відповідні відо-
мості до ЄРДР за ст.214 КПК України - перешкоджання депутатській діяль-
ності», - йдеться у зверненні. 

Другим «каменем спотикання» став проект рішення, який стосу-
вався зменшення тарифів населенню.

«Тарифи КМКП, безумовно, є завищеними та необґрунтованими і їх по-
трібно скасовувати, - зазначив перед початком голосування міський го-
лова Сергій Анощенко та попросив депутатів підтримати цей проект
рішення.

Під час обговорення даного питання думки депутатів розійшлися. Зо-
крема, депутат Степан Жданюк не підтримав думку міського голови та за-
пропонував взагалі виключити цей проект рішення з порядку денного. Як
зазначив Степан Іванович, «зниження тарифів людям призведе до погір-
шення стану справ в КМКП», а усі ті люди, які не мають можливості опла-
чувати комунальні платежі, вже оформили субсидії. Тож, зазначив
народний обранець, усім іншим мешканцям міста, зокрема, й пенсіоне-
рам, цілком по силам й далі оплачувати існуючі комунальні тарифи.

Після тривалого обговорення та подальшого голосування, виявилося,
що для того, аби тарифи на комунальні послуги у Вараші зменшилися, не
вистачило голосів. 

ПІДТРИМАЛИ міського голову Сергія АНОЩЕНКА у його бажанні
знизити тарифи лише депутати Юрій БОНДАРЧУК, Руслан ПАВЛУСЬ,
Володимир ШАБЛІЙ, Тетяна АНОЩЕНКО, Тетяна ДЕНИСОВА, Микола
КОВБАСЮК, Ніна ХВАЛЬКО, Анатолій КРЕЧИК, Оксана НАЗАРЧУК,
Анатолій РОЖКО, Наталія БІРУК, Наталія ГРОХОЛЬСЬКА, Сергій ПРИ-
СЯЖНЮК, Тетяна САМОЙЛОВА, Олена ЧУМАК та Олександр ЧЕХ. 

НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ ЗА ЗМЕНШЕННЯ ТАРИФІВ депутати Варась-
кої міської ради:

- Євгеній ПАВЛИШИН («БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАР-
НІСТЬ»»).

- Олександр МЕНЗУЛ  («БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАР-
НІСТЬ»»).

- Наталія ПЕТРОВИЧ («БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ»»).
- Анатолій КНІОВЕЦЬ («БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАР-

НІСТЬ»»).
- Дмитро ЮЩУК («БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ»»).
- Степан ЖДАНЮК («Українська Народна Партія»).
- Людмила СЕМЕНЮК («Українська Народна Партія»).
- Сергій ДЕНЕГА («Сила людей»).
- Ксенія БУДЬ («Сила людей»).
- Павло ПАН («Сила людей»).
- Сергій ШАРАПОВ (««Громадський рух «Народний контроль»»).

«На жаль, частина депутатів й надалі не збирається працювати на ко-
ристь громади міста. Що керує такими діями депутатів, можна лише здо-
гадуватися, але це явно не турбота про громаду міста, - зазначив міський
голова Сергій Анощенко. – Зараз ці люди, які перед виборами наввипе-
редки кричали про честь, совість і справедливість, своїми діями показують
усьому місту, що для них важливіше – власні інтереси чи інтереси людей.
Звертаюсь до громади Вараша – не слухайте пусті слова та обіцянки про-
дажних і лицемірних політиків. Дивіться лише на їхні дії та вчинки». 

Після розгляду 17 питань порядку денного, у роботі сесії було ого-
лошено перерву. ІІ пленарне засідання 33 сесії Вараської міської
ради відбудеться вже наступного тижня. 

Більше інформації про перебіг І пленарного засідання 33 сесії  - на
офіційному веб-сайті Вараської міської ради - http://varash.rv.gov.ua/.

Освітяни отримають
надбавки

Відповідно до рішення Вараської міської ради від 03.04.2019 року «Про
встановлення надбавок до посадових окладів педагогічним працівникам
закладів та установ освіти», педагогічним працівникам закладів дошкіль-
ної освіти, педагогічним працівникам Будинку дитячої та юнацької твор-
чості, педагогічним працівникам в галузі фізичної культури та спорту
Дитячо-юнацької спортивної школи, що фінансуються за рахунок міського
бюджету, буде встановлено додаткові надбавки до посадових окладів за
складність, напруженість у роботі відповідно до Постанови Кабінету Міні-
стрів України від 30.08.2002 № 1298 в розмірі 10 %.


