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Анонси подій
11 квітня 2019 року у актовій залі міської дитячої музичної школи відбу-

деться творчий звіт учнів та викладачів музичної школи.
Початок о 17.30. Вхід вільний.

З 12 квітня по 31 травня у мистецькій залі Центру дозвілля діятиме ви-
ставка художника Миколи Фесюка «Творчість душі».

Святкове відкриття виставки – 12 квітня, о 15.00. Вхід вільний.

11 квітня – сесія Вараської
міської ради 

У четвер, 11 квітня, відбудеться ІІ пленарне засідання 33 сесії Варась-
кої міської ради. Не розглянутими під час І пленарного засідання, яке
пройшло 3 квітня, залишилися ще понад 50 питань порядку денного.

Нагадаємо, що 3 квітня депутати розглянули лише 17 проектів рішень,
зокрема: встановили надбавки до посадових окладів освітянам, внесли
зміни до установчих документів Заболоттівської загальноосвітньої школи,
затвердили Передавальний акт Заболоттівської сільської ради та внесли
зміни до ряду міських цільових програм.

Також 3 квітня було розглянуто питання щодо скасування завищених та-
рифів на послуги, які надає населенню міста КМКП. Однак, для того, аби та-
рифи для населення зменшилися, не вистачило лише 1 депутатського голосу.

ПІДТРИМАЛИ міського голову Сергія АНОЩЕНКА у його бажанні
знизити тарифи лише 16 депутатів: Юрій БОНДАРЧУК, Руслан ПАВ-
ЛУСЬ, Володимир ШАБЛІЙ, Тетяна АНОЩЕНКО, Тетяна ДЕНИСОВА, Ми-
кола 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:
- Євгеній ПАВЛИШИН («БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ»»).
- Олександр МЕНЗУЛ («БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ»»).
- Наталія ПЕТРОВИЧ («БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ»»).
- Анатолій КНІОВЕЦЬ («БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ»»).
-  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»»).

У четвер, 11 квітня, народним обранцям належить розглянути ще ряд
важливих для мешканців Вараша питань. Зокрема, внести зміни до бюд-
жету міста, що, в свою чергу, дозволить передбачити кошти на ремонт
ліфтів та доріг. Також цього дня депутати опрацюють понад 30 «земель-
них» питань.

Роботу народних обранців під час І пленарного засідання назвати кон-
структивною та плідною було вкрай складно. Наскільки ж злагодженою
буде робота депутатського корпусу Вараша під час ІІ пленарного засі-
дання, побачимо вже незабаром. 

Онлайн трансляція та відеозапис сесії будуть доступні за посилан-
ням: https://www.youtube.com/user/Kuznetsovskrada/videos.

Про рішення, прийняті під час ІІ пленарного засідання, можна прочи-
тати на офіційному сайті Вараської міської ради http://varash.rv.gov.ua.

Коли у місті відключать
опалення?    

У п’ятницю, 12 квітня, під головуванням очільника міста Сергія
Анощенка відбудеться чергове засідання виконавчого комітету Ва-
раської міської ради.

Цього дня члени виконкому розглянуть понад  20 питань порядку ден-
ного. Зокрема, буде опрацьовано наступні проекти рішень:

- «Про створення робочої групи з питань залучення інвестицій в еконо-
міку територіальних громад»;

- «Про внесення змін до складу громадської комісії з житлових питань
при виконавчому комітеті»;

- «Про організацію та ведення військового обліку військовозобов’язаних і
призовників у селі Заболоття територіальної громади Вараської міської ради»;

- «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Вараської міської
ради від 31.07.2017 №106 «Про встановлення тарифу на проїзд міським ав-
томобільним транспортом» із відповідним аналізом регуляторного впливу»;

- «Про погодження розмірів площ прибудинкових територій, витрати на
обслуговування яких будуть включатися до складу ціни послуги з управ-
ління багатоквартирним будинком».

Також під час засідання планують розглянути декілька житлових питань
та заслухати звіт про роботу управління освіти за 2018 рік.

Окрім того, вже у п’ятницю члени виконкому вирішать, коли у Вараші
буде завершено опалювальний сезон. Відповідно до опублікованого про-
екту рішення, відключити теплопостачання у місті планують трохи піз-
ніше звичного - з 22 квітня 2019 року. Однак, остаточне рішення щодо
дати завершення опалювального сезону у Вараші члени виконкому при-
ймуть 12 квітня.

Запрошення на 
загальноміську толоку

Виконавчий комітет Вараської міської ради запрошує мешканців Ва-
раша долучитися до всеукраїнської акції «За чисте довкілля», що відбу-
деться 12 квітня 2019 року, та зробити особистий внесок у цю благородну
справу.

З приходом весни і тепла посилюється бажання жити у чистому і охайному
місті, яке потребує нашого піклування і бережливого ставлення. Сподіваємось,
що працівники підприємств, установ і організацій міста наведуть порядок на
своїх територіях, а також долучаться до прибирання загальноміських скверів
та місць відпочинку.

Збираємось 12 квітня, о 14.00, біля пішохідного мосту річки Стир.
За додатковою інформацією звертатися у відділ муніципальної полі-

ції виконавчого комітету Вараської міської ради - каб.202,  тел. 2-40-15

Другий тур виборів 
Президента України -
21 квітня 2019 року

21 квітня 2019 року з 08.00 год. до 20.00 год. проводитиметься повторне
голосування на чергових виборах Президента України (другий тур вибо-
рів). З собою  потрібно  мати паспорт, тимчасове посвідчення громадянина
України або військовий квиток. Без надання цих документів ви не зможете
проголосувати!

Якщо виборець мав проблеми із включенням до списків виборців чи
виявив у них під час першого туру виборів неточності, то йому слід до
15.04.2019 року включно звернутися в орган ведення Державного реєстру
виборців і подати відповідну заяву.

Завчасно перевірте себе у списках виборців, щоб реалізувати своє  ви-
борче право!

Відділ  ведення Державного реєстру виборців  виконавчого комітету Ва-
раської міської ради знаходиться  за адресою:  м.Вараш, майдан Незалеж-
ності, 1,  каб.212.

Розпорядок роботи: понеділок-четвер  з 8:00 до 17:15 год.; п'ятниця:
08:00-16:00 год.; cубота, неділя: 09:00-16:00 год.; Обідня перерва: 13:00-
14:00 год. Контактні телефонии: (03636) 2-33-43, 2-34-83.

Надійна експлуатація 
ліфтів – важлива умова

безпеки населення
Однією з найважливіших умов безпечної життєдіяльності населення

є забезпечення надійної експлуатації ліфтів у житлових будинках. 
Внаслідок несправності ліфта у Сумах 2 січня 2019 року сталася

страшна трагедія – там загинула дитина. У зв’язку з цим, Прем’єр-мі-
ністр України В.Гройсман своїм дорученням від 20.03.2019 №6934/1/1-
19 зобов’язав Державну службу України з питань праці забезпечити
проведення в областях відповідних позапланових перевірок, а місцевим
органам виконавчої влади спільно з органами місцевого самовряду-
вання – сприяти їх проведенню.

Загалом у Вараші 105 житлових багатоквартирних будинків облад-
нані 238 ліфтами. З них, 119 ліфтів експлуатуються вже понад 25 років
(40 з цих ліфтів – у будинках, де створено ОСББ). 

На модернізацію та заміну застарілих ліфтів, які працюють вже понад
25 років,  необхідно близько 45 мільйонів гривень:

- на капітальний ремонт 22 ліфтів - понад 6 мільйонів гривень; 
- на модернізацію 51 ліфта -  понад 38 мільйонів гривень.
Також у 2019 році потрібно провести експертно-технічне обстеження

50 ліфтів, які відпрацювали визначений термін експлуатації, та яке кош-
туватиме місту ще близько мільйона гривень.

«Для збереження безаварійної та безпечної роботи ліфтового госпо-
дарства житлового фонду міста, депутатам необхідно було перебачити у
бюджеті Вараша на 2019 рік відповідні кошти, - зазначив міський голова
Сергій Анощенко. - На жаль, цього не було зроблено вчасно і тепер му-
симо вносити зміни до бюджету, аби передбачити кошти на фінансування
робіт з капітального ремонту, модернізації та заміни міських ліфтів.

Проект рішення №1488 від 20.02.2019 року «Про внесення змін в бюд-
жет м. Вараш на 2019 рік»  передбачає виділення з бюджету міста понад
5 мільйонів гривень на ці потреби. Однак, це буде лише першим кроком,
адже загалом на капітальний ремонт, модернізацію та заміну міських
ліфтів необхідно буде виділити з бюджету міста понад 50 мільйонів гри-
вень. Це дуже значна сума, однак, вона необхідна для збереження без-
аварійної та безпечної роботи міських ліфтів, від якої напряму залежать
людські життя».

Чи підтримають депутати виділення коштів, необхідних для за-
безпечення надійної безперебійної роботи ліфтів у житлових будин-
ках Вараша, стане відомо під час проведення чергової сесії
Вараської міської ради.

Урочисті проводи 
призовників до лав 

Збройних Сил України
4 квітняу великій залівиконавчого комі-

тету Вараської міської ради відбулися уро-
чисті проводи призовників весняного
призову 2019 року на строкову службу до
лав Збройних Сил України.

Цього теплого весняного дня щоб про-
вести хлопців в залі зібралися батьки, ро-
дичі, численні друзітих, хто виконуватиме
почесний обов’язок перед державою і по-
повнить ряди захисників нашої Вітчизни.

Призовники отримали пам’ятні пода-
рунки від міської влади, які згодяться
хлопцям на службі та разом з гостями за-
ходу скуштували смачний коровай.

До всіх побажань, які в цей урочистий
день надійшли на адресу призовників,
приєдналися учасники ансамблю «Серпа-
нок» Будинку дитячої та юнацької творчо-
сті, керівник та незамінна ведуча
Світлана Тиндик, театру студії танцю
«Грааль», керівник Юлія Лакизюк-Крупіч,
які подарували присутнім чудові пісні та
запальні танці.


