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Єгор Грушевий - вдруге 
переможець олімпіади

Учень Вараської ЗОШ №3
Єгор Грушевий другий рік по-
спіль став переможцем ІV етапу
Всеукраїнської учнівської олім-
піади з географії.

У минулому навчальному
році Єгор переміг не лише на
Всеукраїнському, а й став брон-
зовим призером Міжнародного
рівня, представляючи націо-
нальну команду України на уч-
нівській олімпіаді з географії, що
проходила в таїландському місті
Канчанбурі.

Щиро вітаємо переможця та його наставника Валентину Чилій з підкорен-
ням чергової освітньої вершини!

Гордимося Єгором, зичимо і далі не зупинятись на досягнутому, завжди бути
попереду, прославляючи рідне місто та Україну!

Сесію скликано на 3 квітня
Міським головою Сергієм Анощенком видано розпорядження про

скликання 33 сесії Вараської міської ради на середу, 3 квітня 2019 року.
Дата проведення сесії змінюється вже вчетверте, адже три засідання підряд

(1 лютого, 22 лютого і 7 березня) не було кворуму – до сесійної зали не прихо-
дили депутати від партій «БПП», «Батьківщини», «УНП» та «Сила людей».

У порядку денному сесії, запланованої на 3 квітня, значаться все ті ж важ-
ливі для громади міста питання щодо зменшення тарифів населенню, встанов-
лення надбавок до окладів освітянам, виділення коштів на медицину, ремонт
доріг, шкіл та ліфтів. 

У разі, якщо депутати не проігнорують засідання сесії вчетверте, у середу
буде розглянуто понад 50 проектів рішень. Зокрема:

- «Про скасування рішень виконавчого комітету Вараської міської ради від
13.11.2018 № 197 «Про встановлення тарифів для КМКП на послуги з центра-
лізованого водопостачання та водовідведення, з централізованого постачання
холодної води та централізованого водовідведення (з використанням внутрі-
шньо будинкових систем) з 01.12.2018 року» та від 13.11.2018 №198 «Про вста-
новлення тарифів для КМКП на теплову енергію, послуги з централізованого
опалення та постачання гарячої води з 01.12.2018 року»;

- «Про встановлення надбавок до посадових окладів педагогічним праців-
никам закладів та установ освіти»;

- «Про затвердження Передавального акта Заболоттівської сільської ради».

«Сподіваюсь, здоровий глузд у депутатів нарешті переможе, і вони таки збе-
руться на сесію, щоб подбати про інтереси громади, яка їх обирала, - зазначив
міський голова Сергій Анощенко. - Адже поки депутати, забувши про людей,
направляють усі зусилля на підготовку до виборів Президента, місто страждає
через затягування вирішення вкрай важливих для усієї нашої громади питань».

Міський голова 
провів робочу нараду з 

комунальниками
Тарифи на комунальні послуги, які надає населенню міста Кузнецовське міське

комунальне підприємство, мають бути переглянуті в сторону зменшення.  На
цьому наголосив міський голова Сергій Анощенко під час робочої наради з кому-
нальниками міста, яка пройшла 19 березня 2019 року у Вараській міській раді.

«Динаміка економічних показників КМКП за останні роки свідчить про те,
що підприємство залишається стабільно збитковим, - зазначив міський го-
лова. - Такий стан обумовлений низкою причин, зокрема, й вкрай неефектив-
ним менеджментом підприємства, упущеннями та відсутністю зі сторони
посадових осіб КМКП дієвого контролю за витратами підприємства.

Досягнення стабільної роботи підприємства можливо лише у комплексному
і системному підході до її впровадження шляхом координації зусиль місцевої
влади та керівництва комунального підприємства.

Прийнявши Програму фінансової підтримки КМКП, міська влада взяла на себе
певні зобов’язання, які стабільно виконує – лише впродовж 2017-2018 років на
потреби КМКП з бюджету міста було направлено близько 50 мільйонів гривень.

Разом з тим, як бачимо, у керівництва КМКП немає жодного бажання шу-
кати нову модель роботи – їм зручно працювати в старому форматі, коли
можна нічого не робити і при цьому отримувати з бюджету міста чималі кошти.

У такому разі, встановлення для населення міста непідйомних тарифів та по-
стійне вимагання грошей з місцевого бюджету виглядає як подвійне викачування
грошей з кишень мешканців міста і не має для громади Вараша жодного сенсу».

За результатами наради міським головою Сергієм Анощенком направлено
лист голові Рівненської обласної державної адміністрації Олексію Муляренку,
з проханням доручити департаменту житлово-комунального господарства,
енергетики та енергоефективності Рівненської ОДА провести повну та все-
бічну перевірку обґрунтованості підвищення тарифів на житлово-комунальні
послуги, встановлені Кузнецовським міським комунальним підприємством на-
селенню Вараша.

В свою чергу, директор КМКП Ігор Семенюк доручив відповідальним осо-
бам комунального підприємства підготувати звіт щодо виконаних у 2018 році
заходів по Програмі фінансового оздоровлення підприємства.

Про результати проведеної роботи комунальники прозвітують на черговій
сесії Вараської міської ради.

УВАГА!
У суботу, 30 березня 2019 року, Молодіжна Рада Вараша запрошує усіх

небайдужих мешканців міста долучитися до загальноміської толоки.
«Ми вирішили організувати масштабний загальноміський проект "Чисте

Місто", мета якого – очистити Вараш від надокучливого сміття, та довести, що
завдяки громадській активності ми зможемо зробити наше оточення кращим,
- зазначає молодь. -  Якщо ти не байдужий до краси рідного міста – ми з не-
терпінням чекаємо тебе на цьому заході».

По завершенню акції організатори пригостять усіх учасників смачними го-
стинцями та теплим чаєм.

Місце збору: поблизу стадіону «Ізотоп», 11.00. 
Контактний телефон: (096) 8162264 (Олексій).

Нещодавно у Вараші було створено некомерційне комунальне під-
приємство «Вараський центр первинної медичної допомоги».

До лікарів «первинки» належать сімейні лікарі, терапевти та педіатри.
Саме ці лікарі спостерігатимуть за станом вашого здоров’я (чи станом здо-
ров’я вашої дитини), спостерігатимуть неускладнену вагітність та вестимуть
облік пацієнтів із хронічними захворюваннями та осіб з інвалідністю. У разі
необхідності, сімейний лікар також видасть потрібну довідку чи листок не-
працездатності. 

На актуальні запитання щодо особливостей формування первинної ме-
дичної галузі у Вараші відповів заступник директора з медичного обслугову-
вання населення Павло Павлович Пан.

Де знаходяться лікарі «первинної» медицини?
Кабінети адміністрації та директора підприємства Жанни Мирончук зна-

ходяться на 1-му поверсі стоматологічної поліклініки (Перемоги, 23). Усі ж
інші лікарі первинної медицини залишаються працювати, як і раніше, у полі-
клінічному корпусі ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України»..

Як записатися на прийом до лікаря «первинки»?
Якщо раніше в лікарні були дві реєстратури: «доросла» та «дитяча», то

відтепер ми маємо:
- реєстратуру первинної медицини (колишню «дитячу»), де пацієнти мо-

жуть записатися на прийом до сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів;
- реєстратуру вторинної медицини (колишню «дорослу»), де пацієнти мо-

жуть записатися на прийом до вузькопрофільних спеціалістів.

Як викликати лікаря додому?
Якщо раніше пацієнт самостійно здійснював оцінку свого стану або стану

своєї дитини і приймав рішення щодо виклику лікаря додому, то відтепер
остаточне рішення прийматиме сам лікар.

Пацієнту потрібно зателефонувати до реєстратури (067)361-71-21,
(03636) 2-40-03  та обґрунтувати потребу виклику лікаря до себе додому.
Лікар на підставі інформації від пацієнта самостійно здійснюватиме оцінку
ситуації і прийматиме виважене рішення.  

Як підписати декларацію з лікарем?
Відповідно до Порядку надання первинної медичної допомоги, оптималь-

ний обсяг практики для сімейного лікаря складає 1 800 пацієнтів, терапевта
– 2 000, педіатра – 900.

Станом на сьогоднішній день у Вараші декларації уклали вже понад 30
тисяч пацієнтів. Мешканців міста, які ще не підписали декларацію з сімейним
лікарем, просять визначитися та укласти з угоду до 1 квітня 2019 року.

Для цього достатньо звернутися до лікаря з документами:
- оригінал та копія паспорта;
- оригінал та копія ідентифікаційного коду.
- свідоцтво про народження дитини (для укладення декларації з педіатром).

Як підписати декларацію 
з лікарем?


