
Місто: день за днем4 №37(612)

Шановні освітяни!
Прийміть найщиріші вітання 

з нагоди світлого свята – 
Дня працівників освіти!

Професія вчителя поєднує в собі муд-
рість і молодість душі, доброту і суво-
рість, креативність і величезну енергію.
Бути вчителем - це не просто давати
дітям знання з книг та підручників, це зна-
чить допомагати своїм учням долати всі
труднощі на шляху до мрій, це означає ро-
зуміти дітей і вірити в їхні успіхи. 

Вірю, що добро, яким ви огортаєте
серця учнів, повернеться до вас стори-
цею. Нехай вам завжди всміхається доля,
дарує вам міцне здоров'я, безмежне щастя
і благополуччя!

З повагою, міський голова
Сергій Анощенко

Оголошення

Виконавчий комітет Вараської міської ради на-
гадує громадянам, які перебувають на квартир-
ному обліку при виконавчому комітеті, що
відповідно до норм чинного житлового законо-
давства України, щороку в період з 1 жовтня по
31 грудня проводиться перереєстрація громадян,
які  перебувають на квартирному обліку, в ході
якої перевіряються їх облікові дані.

Для проходження перереєстрації громадя-
нам, які перебувають на квартирному обліку,
необхідно кожен рік у ІV кварталі поновлю-
вати документи облікової справи, а саме:

- довідки про реєстрацію місця проживання
особи та членів її сім’ї;

- довідки з місця роботи або навчання повно-
літніх членів сім'ї.

Більш детальну інформацію з питань ведення
квартирного обліку громадян при виконавчому
комітеті міської ради можливо отримати у голов-
ного спеціаліста з обліку житла  за адресою: м.
Вараш, майдан Незалежності, 1, каб. 109 або за
тел.: (03636) 31593.

До уваги 
пільговиків!

З 1 жовтня 2019 року впроваджується моне-
тизація пільг на оплату житлово-комунальних
послуг, відповідно до рішення, ухваленого Кабі-
нетом Міністрів України. З 1 жовтня 2019 року
одночасно функціонуватимуть дві системи на-
дання пільг у грошовій формі – готівкова і без-
готівкова, - повідомляє управління праці та
соціального захисту населення виконавчого ко-
мітету Вараської міської ради.

Пільги у безготівковій формі призначати-
муться усім пільговикам в автоматизованому ре-
жимі. Обов’язкова умова при цьому – наявність
мобільного телефону в одержувача пільги.

Для цього Ощадбанк вестиме у відповідних
автоматизованих системах обліку банку персо-
ніфікований облік пільговиків та коштів, які над-
ходитимуть на рахунок для виплати пільг, для
кожного пільговика індивідуально. Ощадбанк
здійснюватиме переказ коштів на рахунки упра-
вителів, об`єднань, виконавців комунальних по-
слуг на підставі договорів, що укладаються між
ними та Ощадбанком.

З метою автоматичного розрахунку пільг на
оплату житлово-комунальних послуг та уник-
нення розбіжностей персональних даних, піль-
говикам необхідно надати до управління праці
та соціального захисту населення за місцем
реєстрації (проживання) номери своїх мобіль-
них телефонів, а також у разі зміни адреси місця
реєстрації (проживання), або зміни складу сім’ї
(одруження/розлучення/народження дитини) по-
відомити про це орган соціального захисту.

За бажанням пільговика пільги можуть нада-
ватися готівкою.

Для цього необхідно до 15 жовтня 2019 року
звернутися з відповідною заявою (із зазначен-
ням реквізитів рахунка, відкритого в установі
уповноваженого банку або через виплатні
об’єкти АТ «Укрпошта») до управління праці та
соціального захисту населення (майдан Неза-
лежності 1, каб.№105, тел.3-17-16).

Таким громадянам кошти надходитимуть на
особисті рахунки в банках. Кошти пільговики
зможуть зняти з власного рахунку у будь-який
час. У разі наявності простроченої понад місяць
заборгованості з оплати комунальних послуг,
сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мі-
німумів доходів громадян (340 грн.),виплата
пільги з наступного опалювального (неопалю-
вального) сезону буде здійснюватися у безготів-
ковій формі.

При цьому незмінним залишається зо-
бов’язання пільговика щомісяця сплачувати вар-
тість фактично спожитої послуги з урахуванням
суми пільги, перерахованої надавачам житлово-
комунальних послуг або виплаченої готівкою.

В будь-якому випадку, для підготовки до реа-
лізації з 1 жовтня цього року монетизації пільг,
просимо пільговиків – мешканців м.Вараш, пові-
домити номери мобільних телефонів для вне-
сення їх до Реєстру.

Публічні 
консультації – 

діалог між владою
та громадою

Нещодавно у Вараші відбулося засідання
робочої групи щодо напрацювання Плану
публічних консультацій та Положення «Про
публічні консультації».

Учасниками групи були міський голова Вараша
Сергій Анощенко, секретар та депутати міської
ради, посадовці виконавчих органів та представ-
ники Громадянської мережі ОПОРА.

Публічні консультації – це відкритий процес
діалогу між міською радою, її посадовими осо-
бами та мешканцями, спрямований на прийняття
оптимальних рішень щодо питань, які впливають
на якість життя мешканців.

Консультації у місті Вараш стосуватимуться до-
опрацювання Антикорупційної програми. Цей до-
кумент покликаний запровадити комплекс
правил, стандартів і процедур щодо виявлення,
протидії та запобігання корупції у діяльності Ва-
раської міської ради та сприятиме підвищенню
якості її посадовців. Важливо пояснити мешкан-
цям необхідність цього документу, а також дізна-
тись їхню думку щодо окремих пунктів Програми. 

В рамках консультацій для мешканців та поса-
довців проведуть тренінги щодо глибшого розу-
міння публічного діалогу, важливості участі
громадян та залучених фахівців до цього процесу.

В рамках публічних консультацій щодо Антико-
рупційної програми мешканці міста та фахівці
зможуть надати свої пропозиції онлайн та зали-
шити їх у скриньці, яка розміщуватиметься в при-
міщенні міської ради. Поспілкуватися вживу з
представниками міської ради та висловити свої
думки вони зможуть в інформаційно-консульта-
ційних пунктах, які працюватимуть у місті.

Перші тренінги щодо особливостей публічних кон-
сультацій та їх ефективного застосування відбу-
дуться 3 жовтня з 17:30 до 19:30 у Вараській міській
бібліотеці (м-н Будівельників , 25).

Вхід вільний, запрошуються усі бажаючі.

4 жовтня 2019 року
відбудуться міські урочистості, приурочені Дню

працівників освіти. 
Центр дозвілля. Початок о 14.00.

Письменник Макс Кідрук вирушає в чергову
мандрівку країною, аби презентувати новий
роман «Доки світло не згасне назавжди».
Цьогоріч розмова буде не лише про книгу, а й

про спеціально розроблений до неї мобільний до-
даток.
До міста Вараш завітає 6 жовтня.
Презентація відбудеться о 17:00 в міській публіч-

ній бібліотеці (мкр-н Перемоги, 23). 
Вхід вільний. Запрошуються усі бажаючі.

Позачергова сесія
відбулася

27 вересня 2019 року відбулася позачергова
35 сесія Вараської міської ради. Під час засі-
дання депутати розглянули 15 питань порядку
денного. 

З метою поліпшення роботи з охорони здоров’я
дітей та виконання санітарних і гігієнічних вимог
у закладах освіти, міська рада прийняла рішення
ввести додаткові штатні посади медсестер у шко-
лах №1 та №3. Окрім того, під час засідання було
внесено зміни до ряду міських Програм, онов-
лено склад постійної депутатської «земельної»
комісії та затверджено Перелік адміністративних
послуг, що надаються через відділ «Центр на-
дання адміністративних послуг» виконавчого ко-
мітету Вараської міської ради.

Прийнявши рішення про внесення змін до
бюджету міста, депутати тим самим передбачили
кошти на виплату боргу ВП «РАЕС» у розмірі
понад 780 тисяч гривень.

Необхідність відшкодовувати таку значну суму
з бюджету міста виникла у зв’язку із позовом ВП
«РАЕС» до виконавчого комітету Вараської місь-
кої ради. Відповідно до рішення суду, станом на
2018 рік тарифи, встановлені НКРЕКП, не забез-
печували ВП «РАЕС» відшкодування всіх еконо-
мічно обґрунтованих витрат, у зв`язку з чим 30
березня 2018 року ВП «РАЕС» було  направлено
до виконавчого комітету нові розрахунки витрат
на транспортування і постачання теплової енер-
гії для встановлення нового тарифу.

Оскільки виконавчий комітет (на той час під ке-
рівництвом тзп І.Шумри) вчасно не розглянув ці
розрахунки – ВП «РАЕС» звернулося до суду, за-
значивши, що такими діями йому було завдано
майнову шкоду в розмірі понад 780 тисяч гривень. 

Відтак, тепер завдяки діям (чи свідомій безді-
яльності?) І.Шумри, майже мільйон гривень, які
можна було б направити на потреби громади Ва-
раша, «підуть» на рахунок позивача - ВП «РАЕС». 

Проект рішення щодо реорганізації НВК №1
Вараської міської ради Рівненської області шля-
хом перетворення у заклад дошкільної освіти
(ясла-садок) №1» підтримали лише 17 депута-
тів, відтак, його було направлено на доопрацю-
вання. Не вистачило голосів депутатів й для
затвердження Програми розвитку земельних
відносин Вараської міської територіальної гро-
мади на 2019-2021 роки.

Чергова сесія Вараської міської ради відбу-
деться, орієнтовно, вже наприкінці жовтня.

Відкрили двері у
дивосвіт талантів 

і мистецтв
Ще вчора було чути, як у небі курличуть жу-

равлині ключі, а сьогодні у двері постукала зо-
лота осінь. Вона привела у підліткові клуби
веселу, гамірливу дітвору, яка так довго чекала
цього дня. В перший місяць осені з року в рік
ми підтримуємо традицію відзначати початок
нового навчального року.

24 вересня 2019 року у КЗ «Парк культури і від-
починку» для вихованців підліткових клубів за міс-
цем проживання Вараського міського центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді педа-
гогічними працівниками клубів було проведено пі-
знавально-розважальну програму «Клуб запрошує
дітей».

Свято відкривалося урочисто. Ведучими про-
грами були вихованці літературного гуртка «Літе-
ратурна вітальня» Богдан Петровець та Вероніка
Квач, які привітали усю велику клубну родину з
новим навчальним роком і побажали терпіння,
плідної праці, успіхів, наполегливості та нових
звершень.

Після урочистостей відбувся «Квест», який про-
водився у 9 осередках. За кожен осередок відпо-
відав керівник гуртка. Капітани команд мали карту,
за якою орієнтувались і переходили до іншого
місця призначення. Маршрут для кожної команди
був свій. Керівники гуртків приймали дітей до осе-
редку і розважали їх іграми та конкурсами. Вихо-
ванці виконували різноманітні завдання. Учасники
квесту повинні були знайти ключ, який би віді-
мкнув скриньку з захованими скарбами.

Діти досхочу награлися, провели весело та ці-
каво свій час, вправно справилися з усіма завдан-
нями, отримали ключі, відкрили свої скарбнички і
отримали скарб — солодкі подарунки. І симво-
лічно цими ж ключами відкрили двері у дивосвіт
талантів і мистецтв.

Педагог-організатор К. Вознюк


