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Вифлеємський вогонь
миру у Вараші

20 грудня 2019 року, перед початком засідання 38-
ї позачергової сесії Вараської міської ради, пла-
стуни зі станиці «Вараш» національної скаутської
організації України «Пласт» передали міському го-
лові Сергію Анощенку та громаді міста Вифле-
ємський вогонь миру.

Традиція передачі вогню перед Різдвяними святами
сягає 1986 року. Спершу вогонь у Вифлеємі беруть ав-
стрійські скаути, які передають естафету далі. Так
Вифлеємський вогонь миру, незважаючи на кордони,
мандрує різними країнами, єднаючи усіх напередодні
Різдва.

Керівник міського осередку пластової організації Сер-
гій Коваленас привітав депутатів та побажав усім плід-
ної роботи, злагоди та миру. До Різдва вараські
пластуни планують передати вогонь миру в церкви,
школи та лікарню.

День святого Миколая
- невід’ємна частина
української культури

Рятувальники Вараша отримали 
новий пожежний автомобіль

20 грудня 2019 року в 12-у державну пожежно-ря-
тувальну частину 6-го державного пожежно-ряту-
вального загону Вараша передали новенький
пожежно-рятувальний спецавтомобіль МАЗ 2019
року випуску.

Техніка разом із наявним на ній спецобладнан-
ням вартістю більше 5 мільйонів гривень надійшла
до Вараша завдяки злагодженій співпраці міської
влади та рятувальників Рівненщини.

Презентацію можливостей спецтехніки для місь-
кого голови та депутатів Вараша провів начальник
міського сектору ГУ ДСНС України в Рівненській
області Руслан Олексійович Мазурець.  

День святого Миколая Чудотворця є невід’ємною
частиною української культури та історії, знати яку
не лише важливо, а й цікаво, адже Святий Миколай
був і залишається символом добра, милосердя та
любові. А ще – яскравим свідченням того, що дива
є, особливо для тих, хто в них вірить.

Завдання дорослих стати помічниками Святого Мико-
лая, зробити усе можливе для того, аби кожна дитина у
цей день повірила в диво та отримала омріяні пода-
рунки, подарувати тепло й увагу тим діткам, які най-
більше потребують підтримки й турботи.

19 грудня Вараський міський центр соціальних служб
для сім’ї дітей та молоді влаштував зустріч зі Святим Ми-
колаєм дітям-переселенцям, дітям із сімей загиблих в
АТО та під час виконання службових обов’язків, а також
дітям із багатодітних та малозабезпечених сімей, які пе-
ребувають в складних життєвих обставинах.

Програма свята, організованого працівниками Палацу
культури ВП РАЕС, стала цікавим і веселим дозвіллям
для дітей. І, звичайно, усі отримали подарунки від Свя-
того Миколая, які були підготовлені Вараським міським
центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та
Рівненським обласним центром соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді.  

Чергове засідання виконавчого комітету
18 грудня 2019 року, під головуванням Сергія

Анощенка, пройшло чергове засідання виконавчого
комітету Вараської міської ради.

Затвердивши перспективний план роботи виконав-
чого комітету на 2020 рік, присутні заслухали, обгово-
рили та схвалили проект рішення ««Про бюджет
Вараської міської об’єднаної територіальної громади на
2020 рік» та прогноз бюджету Вараської міської об’єд-
наної територіальної громади на 2021 і 2022 роки.

Також члени виконавчого комітету затвердили прото-
кол комісії з питань забезпечення житлом дітей-сиріт,
дітей, позбавлених батьківського піклування й фінансо-
вий план комунального підприємства «Міські елек-
тричні мережі», визначили перелік об’єктів та видів
безоплатних суспільно корисних робіт для порушників
та засуджених, на яких судом накладено кримінальне
покарання та адміністративне стягнення у вигляді гро-

мадських робіт у м.Вараш на 2020 рік.
Ряд проблемних питань, що стосувалися міських

перевезень та стану медичної сфери Вараша, підняв
до обговорення Володимир Коровкін, член виконав-
чого комітету. Як зазначив Володимир Олександро-
вич, його дивує та обурює позиція депутатів, які не
голосують за виділення коштів на придбання кому-
нальних автобусів: «Якщо депутати не розуміють
важливості вирішення цього питання - запросіть на
сесію пенсіонерів і хай вони доступно пояснять, на-
скільки важливі нормальні міські перевезення для
пільговиків, зокрема, для пенсіонерів».

Частину проектів рішень, що стосувалися за-
хисту прав неповнолітніх мешканців нашої гро-
мади, члени виконавчого комітету розглянули у
«закритому» режимі.

Відбувся міський дитячий турнір з шашок
21 грудня в ЗОШ №1 відбувся міський дитячий турнір

з шашок, приурочений до Дня Святого Миколая. 
60 дітей з навчальних закладів міста змагались в 4-

х вікових категоріях.
Серед учнів 1-2-х класів перемогу святкували: Міщук

Павло - І місце, Волос Дмитро – ІІ місце, Петрусь Ма-
карій – ІІІ місце, Лавренюк Марія – І місце серед дівчат.

Серед учнів 3-4-х класів: Осипенко Володимир – І
місце, Сєров Андрій – ІІ місце, Антонюк Дмитро – ІІІ
місце, Парейко Анастасія – І місце серед дівчат.

Серед учнів 5-7-х класів: Осипенко Максим – І місце,
Євстратов Радій – ІІ місце, Лобанов Микита – ІІІ місце,
Фадєєва Марія – І місце серед дівчат.

Серед учнів 8-11-х класів: Лобанов Данило – І місце,
Романчук Андрій – ІІ місце, Ковальчук Дмитро – ІІІ
місце, Заруцька Анастасія – І місце серед дівчат.

Організаторами турніру стали Відділ у справах сім’ї,
молоді та спорту виконавчого комітету Вараської місь-
кої ради та федерація шахів м.Вараш.

Вітаємо переможців та бажаємо нових досягнень!

До відома мешканців!
Поліцейська дільниця №1 – дільничний офіцер поліції

Крук Віталій Олександрович, м.т.: 068-938-69-41, адреса
службового кабінету: м.Вараш, вул.Правика, 5, каб.409.

Межі закріпленої території: проспект Шевченка, м-н Буді-
вельників, буд.№№ 1, 2, 3, 4/1- 4/4, 6, 7а, 7б, 8/1, 8/2, 9/1-9/4,
10/1, 10/2, 11, 24/1,2,3,4, 25/1, 25/2 , 26/1, 26/2, 30/1,2, 34, 71,
НВК №1, ЗОШ №1, ДНЗ №4, зупинка «Берізка», «Громадсь-
кий центр», ринок «Копошилка», «Вопак», паркова зона, май-
дан Незалежності – ТЦ «Оранж-плаза», ІЦ «Полісся», ТЦ
«Гранд-базар».

Дільниця №2 – дільничний офіцер поліції Тоненчук Олек-
сандр Петрович, м.т.: 068-000-64-36, каб.412. 

Межі закріпленої території: м-н Будівельників, буд.№№
5/1-5/3, 12/1-12/4, 13, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17,
27/1, 27/2, 28/1, 28/2, 29/1, 29/2, 49, вул.Енергетиків, Кібенка,
Ринкова, Правика, Теплична, Рівненська, МПП Ринок, Авто-
вокзал, кільцева, ДНЗ №2, ДНЗ №3, ринок «Південний», пар-
кова зона, «Парк-24», «Корчма», ЖЕД, база ЖЕД, «АТБ»,
«Світ взуття», «Вопак» дитячий майданчик, Комунальна, Га-
ражна, Теплична, пожежна частина, поліція, гаражні коопе-
ративи, ДЗ «СМСЧ №3», СЕС, КП «Благоустрій».

Дільниця №3 – Старший дільничний офіцер поліції До-
вбня Максим Вікторович, м.т.: 096-191-89-33, каб.409. 

Межі закріпленої території: м-н Будівельників, буд. №№
18/1-18/4, 19/1-19/4 20/1-20/3, 21, 22/1-22/2, 31/1-31/3, 32/1-
32/2, 33/1-33/3, 33, 33А, 35, 36, 37, 38, 57, гуртівня «Пакко»
м-н Будівельників, 57, ДНЗ №5, 7, ЗОШ №2, вул.Енергетиків,
Паркова, Нова, Профілакторій, вул.Бондаренка, вул.Курча-
това, ТЦ «База», гаражні кооперативи.

Дільниця №4 – Старший дільничний офіцер поліції Гав-
ришкевич Микола Богданович, м.т.: 066-100-55-82, каб.401. 

Межі закріпленої території: вул.Станційна, Рівненська,
Т.Боровця, промзона ВП «РАЕС», АЗС «ОЛАС», «Журав-
лина», АТП-15637, м-н Ювілейний, Північний, реабілітацій-
ний центр, новобудови, АТЦ ВП РАЕС, кінно-спортивна
база ВП РАЕС, очисні споруди.

Дільниця №5 – дільничний офіцер поліції Легенчук
Олександр Олександрович, м.т.: 068-052-62-32, каб.409. 

Межі закріпленої території: м-н Вараш, будинки №№ 8,
10(А,Б), 12, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24 (А,Б), 25, 26
(А,Б,В), 27, 28, 28а, 29, 30, 32 (А,Б,В), 34(А,Б), 40, 42, 43,
44, 45(А,Б), пляж р. Стир, ДНЗ №8, 11, 12, ЗОШ №5, Гім-
назія, ЗОШ №4, КП «Житлокомунсервіс», управління
освіти ВМР.

Дільниця №6 – вакансія, тимчасово заміщає старший
дільничний офіцер поліції Гавришкевич М.Б. та дільничний
офіцер поліції Чаплінський М.О.

Межі закріпленої території: м-н Перемоги будинки №№
16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 33, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, вул.Героїв небесної сотні,
ДНЗ №6, УТЦ ВП РАЕС, ЖК «Паркове містечко».

Дільниця №7 – дільничний офіцер поліції Чаплінський
Микола Олександрович, м.т.: 063-994-72-76, каб.409. 

Межі закріпленої території: м-н Перемоги, буд. №№ 2,
4, 5, 6, 7, 9(А,Б),10, 11, 12(А,Б,В), 13, 14, 15 21, м-н Вараш
№№ 3,4,5,6,7,11,13,17.18, майдан Незалежності, Готель
«Вараш», ПАТ «Укртелеком», КМКП, Вараська міська рада,
УПЦ, ТЦ «Гранд-базар», Палац культури РАЕС, стадіон
«Ізотоп», ЗОШ №3, паркова зона.

У новий рік – 
з новим бюджетом

20 грудня 2019 року відбулася позачергова 38 сесія Вараської міської
ради сьомого скликання, під час якої було розглянуто проект рішення «Про
бюджет Вараської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік».

Депутати злагоджено попрацювали під час засідань постійних депутатсь-
ких комісій і Дня депутата, заздалегідь детально обговоривши усі пропозиції
головних розпорядників коштів (зокрема, представників освітньої, культур-
ної, медичної та соціальної галузей).

Тож, після опрацювання та врегулювання усіх спірних питань, рішення
«Про бюджет Вараської міської об’єднаної територіальної громади на 2020
рік» було прийнято одноголосно - «ЗА» проголосували міський голова Сергій
Анощенко і усі присутні на сесії депутати Вараської міської ради.

Відповідно до прийнятого рішення, на 2020 рік визначено:
- доходи бюджету Вараської міської об’єднаної територіальної громади у

сумі 577 211 777 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету  –
569 791 084 гривні та доходи спеціального фонду бюджету – 7 420 693 гривні.

- видатки бюджету Вараської міської об’єднаної територіальної громади
на 2020 рік у сумі 575 567 573 гривні, у тому числі видатки загального фонду
бюджету – 479 702 220 гривні та видатки спеціального фонду бюджету – 95
865 353 гривень.


