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новини улюбленого міста

Медична реформа. Перші кроки
Відповідно до рішень 30-ї 

сесії Вараської міської ради 
сьомого скликання 30 листопа-
да 2018 року відбувся конкурс 
на зайняття посади директора 
комунального некомерційного 

підприємства Вараської міської 
ради «Вараський центр пер-
винної медичної допомоги». 
За його результатами комі-
сія визначилася із керівником 

«первинки». Ним стала Жанна 
Мирончук, яка до цього працю-
вала лікарем загальної практи-
ки-сімейним лікарем амбулато-
рії загальної практики-сімейної 
медицини № 1 ДЗ «СМСЧ №3 

МОЗ України».
Відповідно до статті 16 Зако-

ну України «Основи законодав-
ства України про охорону здо-
ров’я» керівники комунальних 

закладів охорони здоров’я при-
значаються на посаду уповно-
важеним виконавчим органом 
управління власника закладу 
охорони здоров’я на конкурс-
ній основі шляхом укладання 
контракту на строк від трьох до 
п’яти років. 3 грудня 2018 року 
тзп міського голови Олександр 
Мензул та переможець кон-
курсу Жанна Мирончук уклали 
контракт на строк 5 років.

Контрактом передбачаються 
строк його дії, права, обов’язки 
та відповідальність сторін, ви-
моги до збереження керівником 
закладу державного або кому-
нального майна, умови мате-
ріального забезпечення і орга-
нізації праці, умови розірвання 
контракту.

З липня поточного року за-
клади первинної медичної до-
помоги, які виконали всі умови 
та уклали договір із Національ-
ною службою здоров’я України, 
отримуватимуть фінансування 
за новими правилами. Ново-

створений комунальний заклад 
поки-що фінансуватиметься з 
місцевого бюджету.

При підписанні контрак-
ту були присутні начальник 
ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України» 
О.Коцюбинський, члени кон-
курсної комісії Н.Грохольська 
і Д.Ющук, які побажали Жанні 
Миколаївні плідної праці та гар-
них здобутків.

Жанна Мирончук планує не 

лише керувати комунальним 
підприємством, а й надалі пра-
цювати лікарем загальної прак-
тики сімейної медицини.

Таким чином, тзп міського 
голови О.Мензул виконав одну 
з обіцянок, яку давав містянам, 
коли ішов на цю посаду - прове-
сти відкритий та чесний конкурс 
на визначення керівника «пер-
винки».

завдання міської влади – 
стабільність комунальної сфери вараша

У попередніх номерах га-
зети «Вараш» наші журна-
лісти неодноразово розпові-
дали про те, що у місті були 
підняті тарифи на житлово 
– комунальні послуги. Та-
кож досліджували чому так 
сталося і чи дійсно таке 
підняття було економічно 
обґрунтованим. Про це ми 
запитували у багатьох від-
повідальних працівників ко-
мунальних підприємств. 

Сьогодні ж ми вирішили 
порівняти тариф на кому-
налку у Вараші із іншими мі-
стами-супутниками атом-
них станцій та поставити 
це питання очільнику міста 
– О.Мензулу.

Уже ні для кого не є таємни-
цею, що за останні  4 роки наші 
ціни в платіжках не збільшува-
лися ні на копійку. В цей час На-
ціональна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сфе-
рах енергетики та комунальних 
послуг (НКРЕКП), неодноразо-
во коригувала ціну на теплову 
енергію. Спеціалісти виконав-

чого комітету Вараської місь-
кої ради з комунальної галузі 
розповідають про те, що у Ва-
раші тарифи на житлово – ко-
мунальні послуги у порівнянні 
з іншими містами супутниками 
- найнижчі.

 «Для прикладу, Южноукра-
їнськ.  За  водопостачання його 
жителі платять  15 гривень 20 
копійок, а у нас – 14 грн. 57 коп., 
за водовідведення – 17 грн. 62 
коп., в той час, як наші жителі 
- 15 грн. 7 копійок. За теплопо-
стачання Южноукраїнськ опла-
чує – 242 гривні, Вараш – 167 
грн 28 коп. За гарячу воду ціна у 
платіжках Южноукраїнська - 34 
грн. 56 коп., у наших – 27 грн. 
66 копійок. Енергодар та Неті-
шин тариф на теплопостачання 
та гарячу воду підняли набага-
то раніше ніж Вараш. У Енерго-
дарі за одну гігакалорію тепла 
мешканці платять 182 гривні, у 
Нетішині після чергового кори-
гування опалення коштувати-
ме 215 гривень за гігакалорію. 
Тому говорити, що у нас 
тарифи завищені – непра-

вильно, адже у порівнянні 
із іншими містами – супут-
никами вони помірні. І найго-
ловніше, новий тариф дозво-
лить Кузнецовському міському 
комунальному підприємству 
працювати беззбитково і це є 
першим кроком до розблоку-
вання рахунків підприємства», 
розповідає начальник відділу 
майна комунальної власності, 
Ірина Савченко.

Ще у листопаді члени ви-
конавчого комітету Вараської 
міської ради, голосують за під-
няття цін на житлово – кому-
нальні послуги, а жителі міста 
до цього часу обговорюють це 
питання. Тому ми вирішили по-
спілкуватися з очільником мі-
ста, секретарем міської ради, 
тзп мілького голови Олексан-
дром Мензулом.

«Чи дійсно підняття та-
рифів на комуналку було 
потрібно? Чим такий полі-
тично непопулярний крок є 
важливим для життєдіяль-
ності Вараша?»

«За останні 4 роки фактич-
но не переглядалася витратна 
складова комунального підпри-
ємства. Тобто витрати КМКП у 
зв’язку із ростом цін в Україні 
збільшувалися, а його доходна 
частина не змінювалася. Тому 
ми були вимушені підвищити 
тарифи, цим самим, збільшити 
цю доходну частину. Чому різ-
ко? А тому, що, як я вже сказав, 
останні роки на це питання ні-
хто не звертав уваги. Всі, швид-
ше за все, більше дбали за все 
про свої політичні рейтинги, ніж 
про нормальне функціонування 
комунального підприємства. А 
коли згадати про те, що ми ма-
ємо рішення суду, який зобов’я-
зує підняти тариф, то не зро-
бити цього ми не могли. Адже 
НКРЕКП змінила тарифи для 
генеруючої організації РАЕС. 
Відповідно, ми також повинні 
були провести зміни. Та останні 
місяці цього з різних причин не 
робили. На разі ці всі причини 
врегульовані, виконком підняв 
тарифи і законних підстав не 
виконувати рішення суду у нас 

не було».
«Олександр Павлович, жи-

телі міста хвилюються, що 
не кожен матиме змогу опла-
чувати нові платіжки і через 
це можуть виникати борги?»

«Якщо доходи мешканця 
міста не дозволяють вчасно 
оплачувати послуги, він має 
право звернутися до управлін-
ня праці та соціального захисту. 
Всі соціально захищені верстви 
населення зможуть отримати 
пільги та субсидії відповідно до 
чинного законодавства. Тому 
хвилюватися абсолютно немає 
чого».  

«І останнє питання. Чи 
зможе КМПК після підняття 
тарифів вчасно та в повно-
му обсязі розраховуватися 
із РАЕС за поточні витра-
ти? Як вирішується питан-
ня заборгованості КМКП пе-
ред атомною станцією?»

«Так, комунальна сфера у 
нашому місті вже стає стабіль-
нішою. Ми розробили дорожню 
карту, яка передбачає практич-
ні кроки направлені на зняття 
арешту з майна підприємства 
і врегулювання проблеми за-
боргованості. Наразі між РАЕС  
і КМКП погодженні проекти ми-
рових угод, які будуть затвер-
джуватися рішенням суддів. 
Суди будуть проходити у місті 
Рівне. Всі документи також по-
годженні виконавчою службою, 
яка накладала арешт. Тому 
плануємо, що до кінця грудня 
арешт буде знято. 

І вже під час чергової сесії 
буде внесено для обговорен-
ня декілька важливих питань, 
зокрема коригування програми 
підтримки КМКП. Завдяки цьо-
му ми зможемо розтермінувати 
погашення заборгованості на 
10 років.  Звертаю увагу, що 
Рівненська АЕС «не викручує» 
нам руки. Навпаки, розтерміну-
вання на 10 років – гуманний 
шлях вирішення даного питан-
ня. Також хочу наголосити, що 
погашення боргів комунально-
го підприємства перед РАЕС в 
тариф не закладений і жителі 
Вараша не будуть його сплачу-
вати».

Отже аналізуючи всі підго-
товленні нашими журналіста-
ми матеріали  щодо нових цін 
на комуналку, можна підвести 
підсумок і стверджувати, що но-
вий тариф на житлово – кому-
нальні послуги є обов’язковим 
та необхідним для Вараша. 
Подальше зволікання з вирі-
шенням цієї гострої проблеми 
мало б негативні наслідки для 
комунальної сфери міста зага-
лом та для кожного його жителя 
зокрема.

Наразі маємо інформацію 
про те, що уже найближчим ча-
сом зміна тарифів відбудеться 
ще у одному комунальному під-
приємстві – «Житлокомунсер-
віс». Чи насправді це так, Ви 
зможете дізнатися в наступних 
випусках газети «Вараш».

Вероніка Пилипчук



2 6 грудня 2018 рокуЩастя - це рідні, гарячі руки, які ніколи тебе не випустять, і не кинуть, навіть якщо перекинувся весь світ - 
Марина Степнова

«Місто: крок за кроком»

Безмежний простір добра та любові
«Сьогоднішній день не є 

святом. але це ваш день. 
День того, хто має свої 
особливості та не по своїй 

волі - обмежені можливо-
сті. з року в рік ми маємо 
змогу слідкувати за тим, 
як ви змінюєтеся, незва-
жаючи на те, що для вас 
це набагато тяжче ніж 
будь-кому іншому. Для вас 
не існує меж у просторі, 
вам не страшні будь-які пе-
решкоди, бо саме ви маєте 
найважливіше та найдо-
рожче – любов до тих хто 
вас оточує. ваше терпін-

ня та наснага дають нам 
хороший приклад бути 
більше вимогливішими до 
себе. Саме тому займаю-

чись щоденними справа-
ми, ми повинні пам’ята-
ти, що серед нас живуть 
люди, які потребують на-
шої підтримки та уваги. 
також користуючись наго-
дою хочу подякувати тим, 
хто опікується дітками з 
обмеженими можливостя-
ми. ваша тяжка та виснаж-
лива робота - це справжній 
прояв любові  і людяності 
до ближніх. Сьогодні хочу 

особисто від себе пода-
рувати подарунок, який, 
сподіваюсь, стане в нагоді 
для всіх діток реабілітаці-
йного центру», - з таким сло-
вами у переддень Міжнародного 
дня людей із інвалідністю звер-
нувся тимчасово здійснюючий 
повноваження міського голови, 
Олександр Мензул.

Саме цього дня в концертній 
залі Палацу культури ВП РАЕС 
імені Лесі Українки відбулися за-
ходи з відзначення Міжнародно-
го дня людей з інвалідністю.

Заходи були спрямовані на 
виховання толерантного став-
лення до людей з обмеженими 
можливостями, на руйнування 
психологічних, фізичних, соці-
альних бар’єрів, які виключають 
або обмежують їх участь у пов-
ноцінній життєтворчій діяльно-
сті. Лунали добрі слова, пісні, 
музика, запальні танці вражали 
своєю професійністю.

Прогресивне людство, відзна-
чаючи щороку Міжнародний день 
людей з інвалідністю, засвідчує 
цим, що громадяни з обмеже-
ними фізичними можливостями 
потребують особливої уваги, що 
для них мають бути створені такі 
умови, що дозволяють відчувати 
себе рівними серед інших. Адже 
ставлення до них означає сту-
пінь цивілізованості суспільства.

Відзначення цієї дати у Вара-

ші - це добра нагода звірити, що 
вже зроблено і що треба зроби-
ти, для формування гідних умов 
життя людей, які потребують 
особливої уваги, аби ніхто не по-
чувався забутим, чи полишеним 
наодинці зі своїми проблемами.

Комунальний заклад «Центр 
реабілітації» щороку збирає 
добрих друзів – благодійників, 
меценатів, вихованців, батьків, 
працівників під теплим крилом 
вдячності, тепла та щирості. 
Пролунали щирі слова привітань 
з нагоди свята від тимчасово 
здійснюючого обов’язки міського 
голови О.Мензула, керівництва 
ВП «Рівненська АЕС» ДП НАЕК 
«Енергоатом», представників 
благодійника В.М’ялика та на-
родного депутата В.Яніцького, 
релігійних громад та гостей. Без 
уваги не залишилися вихован-
ці – всі гості заходу привітали їх 
подарунками.

Директор комунального за-

кладу «Центр реабілітації» Н. 
Федінчик у словах привітання 
відмітила, що люди з інвалідні-
стю не вимагають до себе жалю, 
тому що, як ніхто, давно усвідо-
мили, що це шлях в нікуди. Вони 
пристосовуються, як можуть, зі 
всіх своїх сил. Так сталося, адже 
на їхньому місці могла би опини-
тися будь-яка інша людина. І для 
їх виживання не потрібно щось 
особливе, лише елементарне 
- можливість жити, жити серед 
людей, бути в суспільстві і відчу-
вати себе звичайними людьми, 
як і всім нам. Від імені батьків, 
вихованців закладу, Н.Федінчик 
подякувала всім, хто опікується 
дітьми з особливими потребами, 
адже надання їм щоденної під-
тримки, й допомоги - реальний 
вияв милосердя, людяності та 
любові до ближнього.

Від усього серця зичимо вам 
міцного здоров’я, щастя, успіхів 
у всіх ваших, справах!

Наш богатир. антон Бірук – призер чемпіонату Європи

З 24 листопада по 3 грудня в 
місті Каунас (Литва) стартував 
чемпіонат Європи з класичного 
пауерліфтингу серед юнаків та 
дівчат, юніорів та юніорок, чоло-
віків та жінок.  До складу збірної 
команди України був включе-
ний уродженець міста Вараш, 
учень КДЮСШ ВП РАЕС, пред-
ставник  Енергоатому та ЦФСК 
“Атом України”, член збірної ко-
манди України, чемпіон Світу, 
МС України Антон Бірук. 

«Антон навчається  у Націо-
нальному  університеті «Львів-
ська політехніка» за

програмою індивідуального 
плану. Вдало поєднує трену-
вання і навчання. На змаганнях 
Антон  за всі дев’ять підходів 
виступив вдало та у ваговій ка-
тегорії до 93 кг виконав резуль-
тат:

266,5 – присідання -2 місце 

(рекорд України, Європи та сві-
ту);

157,5 – жим штанги лежачи 
– 4 місце;

277,5 – тяга станова – 2 міс-
це;

701,5 – сума – 1 місце (ре-
корд Європи та світу);

В абсолютній першості чет-
вертий результат (440,61 за та-
блицею Вілкса, результат бро-
нзового призера 441,40 балів). 
В командному заліку збірна 
України, яку представляв наш 
Антон,  посіла 3 місце! За ре-
зультатами даного виступу він 
включений до складу збірної 
команди України серед юніорів 
до 23 років  та буде представ-
ляти Україну на чемпіонаті Сві-
ту, який відбудеться влітку 2019 
року у Швеції. Такий результат 
Антон досягнув завдяки важкій 
праці на тренуваннях, а також 

підтримці  багатьох небайду-
жих людей. Тому хочемо їм всім 
щиро подякувати: керівництву 
РАЕС, профспілці ДП НАЕК 
“Енергоатом”, ППО ВП РАЕС та 
спорткомітету Вараської місь-
кої ради. Всі міжнародні поїздки 
відбуваються завдяки фінансу-
ванню профспілкового комітету 
ДП НАЕК “Енергоатом” на чолі 
з О.В. Личом  та ФПУ (прези-
дент С.Г. Базаєв). Щиро вдячні 
незмінним спонсорам, які пові-
рили в нас та допомагали в під-
готовці до всіх стартів Антона 
- ТМ “Інтер Бетон”,таксі 22-2-22 
та СПД Павлишину Є.П.», - роз-
повідає тренер чемпіона Сергій 
Якубишин.

«Вітаю нашого чемпіона з 
черговою перемогою. Бажаю 
ще багато нових досягнень у 
найближчому майбутньому, а 
також не зупинятися на досяг-
нутому, адже ми сміливо мо-
жемо говорити, що Антон Бірук 
- гордість нашого міста», - при-
вітав чемпіона очільник міста 
Олександр Мензул.

Нагадаємо, що 16 листопа-
да під головуванням депутата 
міської ради Д.Ющука відбу-
лось засідання постійної комісії 
з соціального захисту, охорони 
здоров’я та спорту. Депутати 
міської ради ініціювали роз-
робку проекту рішення «Про 
затвердження положення про 
стипендію міського голови про-
відним спортсменам м. Вараш 

та їх тренерам і порядок їх при-
значення».

Під час обговорення, члени 
комісії беззаперечно погоди-
лись із тим, що призначення 
стипендій дасть вагому під-
тримку спортсменам, а їх тре-
нерам – додатковий стимул 

виховувати все більше і більше 
чемпіонів.

Після доопрацювання всіх 
деталей проект буде представ-
лено депутатам на засіданні 
чергової сесії Вараської міської 
ради.

Офіційне працевлаштування - запорука 
соціальної підтримки громадян

З метою проведення упереджу-
вальної роботи, спрямованої на 
запобігання фактам використан-
ня найманої праці без належного 
оформлення, робочою групою, до 
складу якої увійшли представники 
управління праці та соціального за-
хисту населення та відділу економі-
ки виконавчого комітету Вараської 
міської ради. Варашського відділен-
ня Сарненської ОДПІ ГУ ДФС у Рів-
ненській області, Володимирецько-
го об’єднаного Управління ПФУ в 
Рівненській області 30.11.2018 року 
проведено черговий моніторинг (ко-
місійне обстеження) об’єктів торгівлі 
розташованих по вулиці Садовій з 
питань виконання суб’єктами госпо-
дарювання законодавства у сфері 
праці.

Під час проведення обстежень 
роботодавців та найманих осіб в 
черговий раз ознайомлено зі зміна-
ми в трудовому законодавстві, на-
слідками нелегальної зайнятості та 
відповідальності роботодавців у ви-
гляді штрафу за порушення трудjво-
го законодавства.

За результатами обстеження двох 
фізичних осіб підприємців вирішено 
запросити на засідання тимчасової 
комісії з питань погашення заборго-
ваності із заробітної плати (грошово-
го забезпечення), пенсій, інших соці-
альних виплат та дотримання норм 
законодавства в частині мінімальної 
заробітної плати, легалізації виплати 
заробітної плати та зайнятості насе-
лення, для надання пояснень.

Шановні роботодавці! Не чекайте 

проведення перевірки, своєчасно і 
правильно оформляйте найманих 
працівників, виплачуйте і відобра-
жайте в звітності реальну зарплату.

Шановні працівники! З метою 
оперативного реагування на випад-
ки недотримання законодавства про 
працю, запобігання невчасній випла-
ті заробітної плати та у розмірі мен-
ше встановленого законодавством 
мінімального рівня, використан-
ня найманої праці без належного 
оформлення, просимо повідомля-
ти управління праці та соціально-
го захисту населення виконавчого 
комітету Вараської міської ради за 
адресою: м-н Будівельників 1, каб.8-
9, тел. 2-38-15 або Управління Дер-
жпраці в Рівненській області за адре-
сою м.Рівне, вул. Лермонтова 7.
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Рубрика «Місто: крок за кроком», наповнена матеріалами подани-
ми виконавчим комітетом Вараської міської ради

Доставка включена у вартість реклами. Розповсюджується без-
коштовно.

акція «Подумай про майбутнє – 
обери життя!» до всесвітнього 

Дня боротьби зі СНІДом

30 листопада 2018 року на 
майдані Незалежності (біля місь-
кої ради) відбулася акція«По-
думай про майбутнє – обери 
життя!» під гаслом «Живи відпо-
відально – дій солідарно!», яку 
організували вихованці гуртка 
для старшокласників «Пізнай 
себе» Будинку дитячої та юнаць-
кої творчості.

Щорічно 1 грудня відзначаєть-
ся Всесвітній день боротьби зі 
СНІДом. Вперше цей день було 
відзначено в 1988 році з ініціати-
ви Всесвітньої організації охоро-
ни здоров’я.

У Вараші до акції приєднали-
ся тзп міського голови О.Мензул, 
керуючий справами виконавчого 
комітету Б.Бірюк, представник 

громадської організації «Муні-
ципальна варта» Олександр 
Дерев’янчук, представники 

управління освіти, учні, вчителі 
та психологи закладів загальної 
середньої освіти, вихованці та 
педагоги позашкільної освіти.

Символом боротьби зі СНІ-
Дом є червоні кульки та стрічки, 
які вихованці гуртка для старшо-
класників «Пізнай себе» (керів-
ник Н.Лопуга) виготовили самі та 
прикріпили під час проведення 
акції кожному учаснику.

Присутні висловили сподіван-
ня, що майбутні покоління змо-
жуть жити у зовсім іншому світі: 
без хвороб, війн і катастроф. 
Тому й закликали вже сьогод-
ні змінювати цей світ на краще, 
адже все залежить лише від нас!

«Місто: крок за кроком»

герої не вмирають - 
вони повертаються на небо

У загальноосвітній школі №2 
відбулися заходи по відкриттю 
меморіальної дошки на честь вій-
ськовослужбовця, учасника АТО 
Турика Максима Васильовича.

У відкритті меморіальної до-
шки взяли участь начальник 
управління освіти О.Корінь, на-
стоятель Свято-Софіївської цер-
кви Й.Шарко, військовий комісар 
Варашського міського вйськового 
комісаріату Я.Кузло, військовос-
лужбовці воєнної частини - 3045 
Національної гвардії України, 
трудовий колектив та учні школи, 
в якій навчався Максим, громад-
ськість міста. Виступаючи перед 
присутніми, начальник управлін-
ня освіти О.Корінь, в першу чергу 
подякувала та низько вклонила-

ся матері Максима за те, що ви-
ховала гідного сина, який, захи-
щаючи Батьківщину, віддав за неї 
найдорожче - своє життя.

Вдруге в наше місто 10 лип-
ня 2016 року прийшла страшна 
звістка про смерть земляка, що 
захищав незалежність та тери-
торіальну цілісність Ураїни у зоні 
проведення антитерористичної 

операції. Люди на в’їзді у місто 
живим ланцюгом зі сльозами на 
очах, живими квітами, лампадка-

ми зустрічали померлого військо-
вослужбовця Максима Турика.

Військовий комісар Я.Кузло 
розповів про те, що Турик Мак-
сим Васильович був призваний 
на військову службу під час част-
кової мобілізації Володимирець-
ким об’єднаним районним вій-
ськовим комісаріатом 14 березня 

2015 року. Проходив службу в 
зоні АТО на території Донецької 
та Луганської областей.У берез-
ні 2016 року, після року служби 
по мобілізації, підписав коротко-
строковий шестимісячний контр-
акт. 02 липня Максим Турик був 
госпіталізований у Харківський 
військовий госпіталь, де помер 
07 липня.

Настоятель Свято-Софіївської 
церкви Й.Шарко освятив меморі-
альну дошку, а всі присутні помо-
лилися за упокій душі загиблого 
героя. Пам’ять про загиблого 
воїна, який віддав своє життя за 
цілісність України, вшанували 
хвилиною мовчання.

Сподіваємося, що ця мемо-
ріальна дошка буде нагадувати 
всім поколінням про героїчний 
вчинок Максима Турика, а пам’ять 
про героя України на завжди за-
лишиться в серцях людей.

Похований військовослужбо-
вець, що поклав своє життя за 
свободу, незалежність, сувере-
нітет та територіальну цілісність 
нашої держави з усіма військо-
вими почестями на Старорафа-
лівському кладовищі. Мешканці 
міста завжди памятатимуть свого 
земляка.

Слава Україні!
Героям Слава!

в міській раді провели 
бізнес-тренінги

В рамках реалізації захо-
дів Програми розвитку малого 
та середнього підприємництва 
в місті Вараш на 2018 – 2020 

роки у виконавчому комітеті Ва-
раської міської ради проведено 
бізнес-тренінги на тему: «Тайм 
менеджмент: технологія ефек-
тивного управління часом» та 
«Лояльність клієнтів – шлях до 
успіху бізнесу».

Міська влада визнає підпри-
ємництво одним з головних на-
прямків економічного розвитку 
міста, що забезпечує створення 
додаткових робочих місць, на-
повнення ринку товарами, робо-
тами, послугами. Розвиток мало-
го та середнього підприємництва 
є стратегічною необхідністю еко-
номічної та соціальної стабіль-
ності міста. Для удосконалення 
процесу ведення бізнесу та під-
вищення освітнього рівня підпри-
ємців міста щодо розвитку в су-
часних умовах господарювання 

виконавчим комітетом Вараської 
міської ради організовано прове-
дення бізнес-тренінгів професій-
ними тренерами.

Основною метою даних тре-
нінгів є оволодіння практичними 
навичками формування клієн-
тоорієнтованого мислення учас-
ників, визначення маркетингу 
лояльності як стратегії бізнесу 
підприємства, створення уні-

кальної цінності для клієнта, 
отримання навичок визначення 
системи чинників, що забезпе-
чують лояльність персоналу 
підприємства, розробки програм 
формування лояльності.

Підприємці отримали комп-
лекс знань, умінь і навичок з 
управління часом правильного 
вибору пріоритетів, постанов-
ки цілей, планування завдань, 
розподілу часу на їх виконання, 
що дозволить підвищити власну 
ефективність та ефективність 
організації робочого процесу.

електронна декларація
 як засіб 

запобігання корупції
06 грудня вдруге для праців-

ників органів місцевого самовря-
дування у приміщенні Вараської 
міської ради відбувся коротко-
строковий семінар з питань за-
побігання та протидії корупції в 
органах місцевого самовряду-
вання.

Перед слухачами семінару 
виступили старші викладачі ін-
ституту післядипломної освіти 
Національного університету вод-
ного господарства та природо-
користування Курилас Василь 
Васильович та Кушнер Людмила 
Володимирівна.

В ході семінару було висвіт-
лено тему щодо електронного 

декларування. Надано рекомен-
дації до чергового етапу електро-
нного декларування. Зазначено, 
що набрав чинності 07.11.2018 
року Закон України «Про елек-
тронні довірчі послуги», а Закон 
України «Про електронний циф-
ровий підпис» втрачає чинність. 
Будь – ласка, враховуйте це при 
отриманні послуг електронного 
цифрового підпису. Розглянуто 
питання з курсу «Фінансова гра-
мотність», що в свою чергу надає 
умінь, навичок, які допоможуть 
приймати свідомі рішення і здійс-
нювати ефективні дії з метою 
управління коштами.
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«Місто: крок за кроком»

27 листопада відбулось за-
сідання постійної депутатської 
комісії з гуманітарних питань, 
дитячої, молодіжної та інфор-

маційної політики. В ході ро-
боти обговорено питання за-
твердження Міської програми 

«Харчування учнів закладів за-
гальної середньої освіти міста 
Вараш» на 2019 рік.

Варто зауважити, що до пе-

реліку додається ще одна кате-
горія дітей з особливими освітні-
ми потребами, які навчаються у 

спеціальних та інклюзивних кла-
сах. Програма охоплює майже 3 
тисячі дітей, на що необхідно 
виділити близько 7 млн. грн.

Крім того, у 2019 році пла-
нується запуск лінії мультипро-
фільного шкільного харчування, 
яке здійснюватиметься за прин-
ципом «шведського столу, що 
дасть можливість дітям спробу-
вати різні страви або обрати з 
кількох запропонованих страву 
на особистий смак.

Лінія мультипрофільного хар-
чування діятиме на базі ЗНЗ № 
4 вже з початку 2019 року, одра-
зу після завершення зимових 
канікул.

Розглянуто також питання 
забезпечення харчування у за-
кладах дошкільної освіти дітей, 
які мають непереносимість лак-
този або глютену. Питання нове 
та складне, але не безвихідне, в 
чому місцеві освітяни пересвід-

чились, вивчивши досвід мЛьво-
ва. Фахівцями вивчаються різні 
шляхи вирішення проблеми у 
нашому місті і незабаром управ-
ління освіти представить свої 
пропозиції депутатам.

В ході засідання були озву-
чені попередні бюджетні запити 

закладів та установ управління 
освіти. Проте, все ж недостат-
ньо вивченим залишилось пи-
тання з планування бюджету 
освіти у зв’язку із приєднанням 
с.Заболоття.

Хороше харчування – здорові діти

Бюджет міста виконано

4 грудня відбулось засідан-
ня постійної комісії з питань 
комунального майна, жит-
лової політики, інфраструк-
тури та енергозбереження 
під головуванням депутата 
Вараської міської ради Ксенії 
Будь.

Засідання скликане з метою 
попереднього розгляду питань, 
які стосуються комунальної 
сфери та будуть винесені на 
розгляд 31 сесії Вараської місь-
кої ради.

Питання стосувались внесен-
ня змін до Програми цільової 
фінансової підтримки Кузнецов-
ського міського комунально-

го підприємства на 2017-2027 
року» та Програми реформу-
вання і розвитку житлово - ко-
мунального господарства м. Ва-
раш на 2016 - 2020 роки».

Окрім того, розглянуто ряд 
питань про передачу комуналь-
ного майна, в тому числі техніки 

та обладнання для оснащення 
комунального некомерційного 
підприємства Вараської міської 
ради «Вараський центр первин-
ної медичної допомоги».

Члени комісії розглянули та 
погодили усі проекти рішень та 
рекомендували депутатам та-
кож підтримати їх на сесії.

КМКП отримає 
фінансову підтримку

05 грудня, під головуванням 
секретаря міської ради, тимча-
сово здійснюючого повноважен-
ня міського голови Олександра 
Мензула, проведено перше 
пленарне засідання 31 сесії Ва-
раської міської ради.

Перед початком роботи сесії, 

слово для виступу було надано 
Світлані Пашко, помічнику на-
родного депутата України Ва-
силя Яніцького, яка привітала 
депутатів та присутніх із при-
йдешнім професійним святом 

– Днем місцевого самовряду-
вання. Окрім того, з нагоди свя-
та, від імені народного депутата 
грамотою та грошовою винаго-
родою відзначено начальника 
фінансового управління Вален-
тину Тацюк та начальника від-
ділу програмно-комп’ютерного 

забезпечення Івана Кущика.
Також, депутати підтримати 

пропозицію секретаря міської 
ради Олександра Мензула звер-
нутись до Верховної Ради Украї-
ни та Кабінету Міністрів України 

щодо покращення умов соціаль-
но-економічної компенсації ри-
зиків населення, яка проживає в 
зоні спостереження та звернен-
ням до Президента України, Го-
лови Верховної Ради України та 
Прем’єр-міністра України щодо 
необхідності зменшення тарифу 
на електроенергію для спожи-
вачів, які постійно проживають 
в 30-кілометровій зоні спосте-
реження Рівненської атомної 
електростанції.

В ході сесії вирішено про-
блему, яка виникла у зв’язку зі 
змінами у законодавстві, пов’я-
заними з переходом на новий 
ринок електричної енергії, а 
саме неможливість КП «Міські 
електричні мережі» здійснювати 
свої функції у повному обсязі. 
Відтак, позитивно вирішивши 
питання, підприємство зможе 
отримати ліцензію на передачу 
електричної енергії вже з 01 січ-
ня 2019 року.

Варто також зазначити, що 
внесені зміни до Програми ці-
льової фінансової підтримки 
Кузнецовського міського ко-
мунального підприємства на 

2017-2027 роки, в першу чергу, 
надають можливість провести 
розрахунки з погашення різниці 
в тарифах, а також сприяють 
підприємству нарешті вийти з 
фінансової кризи. Окрім того, 
було прийнято ряд інших важ-
ливих змін до міських цільових 
програм та в черговий раз при-
йняли зміни до бюджету міста 
на 2018 рік.

На завершення депутати 
заслухали звітпро виконання 
бюджету м.Вараш за січень-ве-
ресень 2018 року начальника 

фінансового управління Вален-
тини Тацюк. В цілому бюджет 
міста було виконано:

-         по доходах на 105,9 %
-         по видатках на 85,5%.
Загалом на першому пленар-

ному засіданні 31 сесії Варась-
кої міської ради було розглянуто 
14 питань.

Проведення другого пленар-
ного засідання 31 сесії Варась-
кої міської ради планується на 
14 грудня.

З нагоди Дня Збройних сил 
України, який відзначають що-
року 6 грудня, у Вараші від-
булася урочиста церемонія 
нагородження кращих військо-
вослужбовців міста, а також 
святковий концерт.

Під час урочистостей всі при-
сутні віддали шану усім геро-
ям-військовим, які поклали своє 
життя за Україну хвилиною мов-
чання.

Зокрема, під час заходу за-
ступник міського голови з пи-
тань діяльності виконавчих 
органів ради Н.Зубрецька при-
вітала усіх службовців україн-
ської армії зі святом та вручила 
грамоти захисникам від імені 
тимчасово здійснюючого повно-
важення міського голови О.Мен-
зула. Приймали привітання та 
нагороди наші військовослуж-

бовці від військового комісара 
Варашського міського військо-
вого комісаріату Я.Кузла та гро-
мадської організації «Ветеран-
ська Спілка учасників АТО та 
захисників Вітчизни». Особливо 
зросла роль армії, як нашого 
захисника після вторгнення на 

нашу територію колишнього су-
сіда, а нині – агресора. Адже в 
уже далекому, але водночас та-
кому близькому 2014 році прак-
тично кожен із нас долучився 
до підтримки своїх захисників: 
хтось як волонтер, хтось своїми 
пожертвами тощо.

Ми вдячні нашим військовос-
лужбовцям, які щодня щиро, 
вірою і правдою служать Укра-
їнському народові. Захист не-
залежності та територіальної 
цілісності рідної землі в усі часи 
був покликанням та обов’язком 
справжніх чоловіків.

Дорогі воїни, наші захисники, 
ми любимо Вас та пишаємося 
Вами! Наші Герої, ми молимося 
за Вас!

Слава Україні!
героям Слава!

за честь, за славу, за народ!


