
17 березня – професійне свято працівників
галузі ЖКГ та побутового обслуговування 

Шановні працівники галузі житлово-
комунального господарства та побутового 

обслуговування населення!

Напередодні професійного свята, прийміть
слова щирої вдячності за вашу тяжку і надзви-
чайно важливу роботу. Адже саме вам ми завдя-
чуємо за тепло та затишок в наших оселях,
якісне водопостачання та справні ліфти,
вчасно вивезене сміття, чисті прибудинкові
території, освітлені вулиці та доступні й якісні
побутові послуги. Саме ваша щоденна самовід-
дана праця робить наше місто ще більш чи-
стим, впорядкованим, затишним та квітучим.

Тож у цей святковий день хочу подякувати
усім вам за невтомну працю та відданість своїй
професії й побажати міцного здоров'я, добра,
благополуччя, затишних осель, мирного неба

над головою, позитивних і доб-
розичливих споживачів, опти-
мізму та віри в майбутнє. І
нехай слова вдячності від
людей щоденно зігрівають
вашу душу. 

З повагою, 
міський голова

С.Анощенко

Місто: день за днем4 №09(484)

Сесія знову не відбулася
Сесія Вараської міської ради, яка мала пройти 7

березня 2019 року, знову не відбулася. 
Не вирішеними залишилися питання щодо змен-

шення тарифів населенню міста, встановлення 10%
надбавок до окладів освітянам та виділення коштів
на медицину, ремонт доріг, шкіл та ліфтів. Своєю від-
сутністю на сесії частина депутатського корпусу Ва-
раша вкотре довела – партійні та власні інтереси для
них важливіші за інтереси громади, яка їх обирала.

Знову проігнорували інтереси громади та не
прийшли на сесію депутати:

- Євгеній ПАВЛИШИН (від «БПП»), 
- Анатолій КНІОВЕЦЬ (від «БПП»), 
- Наталія ПЕТРОВИЧ (від «БПП»), 
- Дмитро ЮЩУК (від «БПП»), 
- Ігор КУЦ (від «Батьківщини»), 
- Олена АНТИПЕЦЬ (від «Батьківщини»),
- Ніна ХВАЛЬКО (від «Батьківщини»), 
- Ксенія БУДЬ (від «Сили людей»), 
- Сергій ДЕНЕГА (від «Сили людей»), 
- Степан ЖДАНЮК (від «УНП»), 
- Людмила СЕМЕНЮК (від «УНП»), 
- Анатолій РОЖКО (від «Свободи»), 
- Сергій ШАРАПОВ (від «Народного контролю»), 
- Олена ЧУМАК (від «Народного контролю»). 

Прийшли на сесію депутати:
Тетяна АНОЩЕНКО, Наталія БІРУК, Юрій БОН-

ДАРЧУК, Людмила ВЕРЕШКО, Наталія ГРОХОЛЬ-
СЬКА, Тетяна ДЕНИСОВА, Микола КОВБАСЮК,
Анатолій КРЕЧИК, Оксана НАЗАРЧУК, Руслан
ПАВЛУСЬ, Павло ПАН, Сергій ПРИСЯЖНЮК, Іван
РАДЮК, Тетяна САМОЙЛОВА та Олександр ЧЕХ.

Міський голова Сергій Анощенко пояснив, які
негативні наслідки для усього міста матиме чер-
говий зрив сесії частиною народних обранців:

«По-перше, не зменшено тарифи для населення.
Завдяки тому, що значна частина депутатів від

«БПП», «Батьківщини», «УНП» та «Сили людей»
знову не прийшли на сесію, населення Вараша й
далі платитиме завищені тарифи на комунальні по-
слуги, які надає КМКП.

По-друге, освітяни не отримають надбавки до
зарплати.

Завдяки тому, що депутати не вважають за по-
трібне приходити на сесію, педагогічні працівники
закладів дошкільної освіти, Будинку дитячої та
юнацької творчості, галузі фізичної культури та
спорту Дитячо-юнацької спортивної школи не отри-
мають додаткові надбавки до посадових окладів за

складність, напруженість в роботі у розмірі 10 %.
Відповідне рішення не прийнято, отже, виплати

освітянам не підуть.

По-третє, не зможе нормально запрацювати
«первинна медицина».

Сьогодні повинні були прийняти ряд важливих
для медичної галузі міста рішень. Сесія не відбу-
лася, відповідно, жодного рішення не прийнято.
Закуплені для медиків «первинки» комп’ютери
досі просто лежать в виконкомі, адже без рі-
шення ради передати їх медикам ми не можемо.
Те ж саме з коштами на «первинку» - вони є, але
без рішення сесії передати їх неможливо.

По-четверте, не буде ремонту доріг і завер-
шення реконструкції школи №2.

Сьогодні повинні були передбачити зміни до
бюджету міста, відповідно до яких вже зараз були
б кошти на ремонт міських доріг та повне завер-
шення реконструкції ЗОШ №2. Те саме й щодо
ремонту ліфтів – завдяки депутатам, які не хо-
дять на сесії, гроші на ці потреби не може бути
використано.

По-п’яте, проігноровано інтереси мешканців
Заболоття.

Депутати, які були ініціаторами приєднання
села Заболоття – попіарившись на цій темі, про-
сто покинули справу на півдорозі. Прийнято лише
рішення про приєднання. А те, що за ним має по-
слідувати прийняття ще ряду важливих рішень,
без яких ми не можемо направити на Заболоття
жодної копійки – депутатів вже не цікавить.

Тож тепер від злочинної бездіяльності депута-
тів-прогульників потерпатиме не лише населення
Вараша, а ще й мешканці Заболоття».

«Я більше не буду звертатися до тих депутатів,
які не ходять на сесії - їм не цікаві проблеми гро-
мади. Ці люди вже чітко показали всьому місту,
що в міську раду вони прийшли суто «на заро-
бітки» , а не для того, щоб дбати про інтереси
громади, - зазначив міський голова Сергій Ано-
щенко. – Зараз я звертаюся лише до жителів
міста. Не будьте байдужими - впливайте на депу-
татів та змушуйте їх працювати на користь гро-
мади, яка їх обрала.

Адже не приходячи на сесії, депутати роблять
гірше не міському голові - ігноруванням сесій
вони свідомо шкодять усьому місту».

АНОНСИ ПОДІЙ
14 березня 2019 року відбудеться мітинг до Дня

українського добровольця.
Майдан Незалежності. Початок о 16.00 год. 

У роз’ясненні постанови 
суду відмовлено

21 січня 2019 року Львівським апеляційним
адміністративним судом було визнано проти-
правним та скасовано рішення Вараської місь-
кої ради від 15.12.2017 року «Про дострокове
припинення повноважень Вараського міського
голови Анощенка С.І.».

Вочевидь, все ще не бажаючи визнати правду та
змиритися з «непоправним», секретар ради Олек-
сандр Мензул та його «представник» - адвокат
Ігор Діонісьєв звернулися до суду із проханням
РОЗ'ЯСНИТИ їм дану постанову.

11 березня 2019 року колегія суддів Львівського
апеляційного адміністративного суду винесла
ухвалу – у роз’ясненні постанови відмовити.

Адже, як зазначив під час судового засідання
представник Вараської міської ради, «постанова
суду є цілком зрозумілою, роз’яснення не потре-
бує і станом на сьогоднішній день є повністю ви-
конаною».

Ситуацію коментує міський голова Сергій
Анощенко:

«Секретар ради Олександр Мензул взагалі не
має повноважень звертатися до суду від імені Ва-
раської міської ради. Однак,  його позов таки не
був марним, адже під час засідання з’ясувалася
ще одна цікава річ: насправді й адвоката Діонісь-
єва, який вже отримав з міського бюджету близько
сотні тисяч гривень за свою «роботу», теж ніхто не
уповноважував представляти інтереси ради. Його
довіреність, ніби то видана від імені Вараської

міської ради - ніде не зареєстрована, тож є,
вочевидь, підробленою. 

Тепер маємо підстави для звернення до пра-
воохоронних органів із запитанням - яким
чином адвокат, який не мав права представ-
ляти інтереси ради, отримав близько сотні
тисяч гривень з міського бюджету? Адже якщо
він представляв у суді чиїсь приватні інтереси
– то ця приватна особа й повинна було оплачу-
вати його послуги.

А секретарю Мензулу, який робить вигляд, що
не розуміє простої постанови суду, поясню ще
раз: ніхто не має права звільняти чи при-
значати міського голову, адже це виборна по-
сада й право вирішувати, хто саме
представлятиме інтереси громади має тільки
громада. Депутати можуть достроково припи-
нити повноваження міського голови у разі на-
явності у них для цього законних підстав.
Оскільки суд підтвердив, що законних підстав
для прийняття рішення «Про дострокове припи-
нення повноважень Вараського міського голови
Анощенка С.І.» у депутатів не було – міський
голова не поновлюється на роботі, а лише по-
вертається до виконання своїх обов’язків. 

І  добре було б, якби нарешті й частина
депутатів Вараша, підконтрольна генди-
ректору РАЕС та його сину,  нарешті зга-
дала про інтереси мешканців міста і
повернулася до виконання своїх обов’яз-
ків ПЕРЕД ГРОМАДОЮ».

Відзначили 
освітян

7 березня, напередодні Міжнародного дня прав
жінок і миру, міський голова Сергій Анощенко приві-
тав зі святом прекрасних представниць освітньої га-
лузі міста.

За сумлінну працю, високий професіоналізм та з
нагоди свята, грамотами виконавчого комітету Ва-
раської міської ради були нагороджені:

- Бірюк Олена Михайлівна – вчитель початкових кла-
сів НВК №1.

- Веремійчук Віта Іванівна – помічник вихователя
ДНЗ №8.

- Гальчик Тетяна Дмитрівна – заступник директора з
господарства ДНЗ №6.

- Гузь Євгенія Анатоліївна – костюмер БДЮТ.
- Карпук Інна Василівна – діловод ДНЗ №4.
- Кот Інна Володимирівна – практичний психолог ДНЗ №5.
- Мацієвська Наталія Петрівна – заступник директора

Вараської гімназії.
- Мікуліч Валентина Володимирівна – вчитель почат-

кових класів ЗОШ №5.

- Москалик Оксана Йосифівна – вихователь ДНЗ
№12.

- Петрина Тетяна Василівна – сестра медична
старша ДНЗ №7.

- Речун Надія Петрівна – машиніст з прання та ре-
монту спецодягу ДНЗ №11.

- Рибчинчук Людмила Петрівна – вихователь на-
вчально-виховного комплексу ДНЗ №10.

- Романчук Лідія Василівна – вчитель початкових кла-
сів Вараської ЗОШ №4. 

- Ружицька Іванна Олегівна – головний спеціаліст-
юрисконсульт управління освіти виконавчого комітету
Вараської міської ради.

- Семенюк Людмила Олексіївна – вчитель початкових
класів Вараської ЗОШ №2. 

- Ціпкайло Наталія Олексіївна – вчитель української
мови та літератури Вараської ЗОШ №3. 

- Чепурова Олена Іванівна – вчитель початкових кла-
сів Вараської ЗОШ №1.

- Яроменко Надія Олександрівна – двірник ДНЗ №2.
Також міський голова оголосив Подяку міського го-

лови Сидоренко Надії Фадеївні – завідувачу госпо-
дарства ДНЗ №3.

Щира вдячність та низький уклін за вашу працьови-
тість, відповідальність, невтомний творчий пошук,
високий професіоналізм та життєву мудрість. 

Нехай ніколи не згасне світло вашої душі, тепло ва-
шого серця до улюбленої професії!

Щодо організації 
харчування школярів

Управління освіти виконавчого комітету Ва-
раської міської ради повідомляє, що станом на
11.03.2019 за результатами відкритих торгів ви-
значені переможці по організації харчування в
закладах загальної середньої освіти міста.

Згідно статті 32 Закону України «Про публічні за-
купівлі», з метою забезпечення права на оскар-
ження рішень замовника, договір про закупівлю не
може бути укладено раніше ніж через 10 днів з
дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваже-
ного органу повідомлення про намір укласти дого-

вір про закупівлю. 
Керуючись зазначеною статтею, управління

освіти виконавчого комітету Вараської міської
ради інформує, що у разі відсутності оскар-
жень,  договір про закупівлю послуги з органі-
зації харчування школярів у закладах загальної
середньої освіти міста буде укладено після 22
березня 2019 року.

Відтак, у разі укладення договору, харчу-
вання у закладах освіти міста буте віднов-
лено вже з квітня 2019 року.


