
ПАСПОРТ 

Вараської міської територіальної громади  
(найменування територіальної громади та її адміністративного центру) 

Найменування показника Значення 

показника 

1. Міський голова Вараської міської територіальної громади 

МЕНЗУЛ ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 
 

2. Чисельність населення станом на 1 січня 2022 р., 
у тому числі:      -  міське населення 

                            -  сільське населення 

52 498 

41 711 

10 787 

3. Кількість населених пунктів, що входять до складу спроможної 

територіальної громади. 

18 

4. Обсяг доходів Вараської міської територіальної громади на 2022 рік 

(тис.грн), у тому числі: 

сформованих відповідно до ст. 64,69 Бюджетного кодексу України 

899 781,7 

 

710 609,4 

бюджет розвитку 600, 0 

базова дотація - 

реверсна дотація (вилучення до державного бюджету) 119 952,6 

5. Обсяг видатків Вараської міської територіальної громади на 

2022 рік,  (тис.грн),  у тому числі: 
- загальний фонд 

- спеціальний фонд, 

у тому числі  бюджет розвитку 

Резервний фонд 

899 781,7 

 
796 435,5 

103 346,2 

93 634,7  

7 800,0 

6. Площа території Вараської міської територіальної громади, км2 606,9198 

7. Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів 

місцевого самоврядування, у тому числі: 

46 

 

заклади середньої загальної освіти 15 

заклади дошкільної освіти 13 

заклади позашкільної освіти 2 

в т. ч. закладів фізичної культури 1 

заклади культури 13 

заклади соціальної сфери,  в т.ч. 3 

- Вараський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені 

З. А, Матвієнко  
1 

- Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

міста Вараш 
1 

8. Заклади охорони здоров’я, в тому числі: 15 

фельдшерсько-акушерських пунктів 6 

амбулаторій 6 

лікарень: 2 

• заклад первинної медичної допомоги 1 

• заклад вторинної медичної допомоги 1 

підстанція екстреної (швидкої) медичної допомоги 1 

9. Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що 

здійснюють повноваження щодо: 
- правоохоронної діяльності 

- реєстрації актів цивільного стану та майнових прав 

- пенсійного забезпечення 

- соціального захисту 

- пожежної безпеки 

- казначейського обслуговування 

 

 
так 

так 

так 

так 

так 

так 

10. Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування так 

11. Кількість промислових підприємств, з них: 2 



 2 

ВП «РАЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом»: 

- річний обсяг виробництва електроенергії (у 2021 році), млрд.кВт/год 

ТзОВ «Кузнецовський хлібозавод»: 

-  річний обсяг виробництва хлібобулочних виробів, тис. тонн 

 

18,3 

 

4,4 
 
 

Відомості про громади, що входять до складу  

Вараської міської територіальної громади 

Поряд

ковий 

номер 

Назви округів та населених пунктів, що 

входять до їх складу, із зазначенням 

адміністративного статусу 

Чисельність 

населення 

станом на 

01.01.2022 р. 

 

Відстань до 

адміністративно 

центру 

територіальної 

громади, 

кілометрів 

 Вараська міська територіальна громада: 55 000  

1.  місто Вараш 42 888 - 

2.  

Більськовільський старостинський округ 
• село Більська Воля 

• село Березина 

• село Кругле 

• село Рудка 

3042 16 

3.  
Заболоттівський старостинський округ 

• село Заболоття 
1 184 9 

4.  

Мульчицький старостинський округ 
• село Мульчиці 

• село Журавлине 

• село Кримне 

• село Уріччя 

2486 33 

5.  
Озерецький старостинський округ 

• село Озерці 

• село Городок 

1220 35 

6.  

Сопачівський старостинський округ 
• село Сопачів 

• село Діброва 

• село Щоків 

1824 11 

7.  
Собіщицький старостинський округ 

• село Собіщиці 
1084 12 

8.  
Старорафалівський старостинський округ 

• село Стара Рафалівка 

• село Бабка 
1272 2 

 

Відомості про старост Вараської міської територіальної громади, що 

затверджені рішенням Вараської міської ради від 27.11.2020 №19 «Про затвердження на 

посаду заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, 

керуючого справами виконавчого комітету, старост та утворення виконавчого комітету 

Вараської міської ради восьмого скликання». 

Прізвище, ім’я та по батькові Електронна адреса Контактний телефон 

Бойко Сергій Володимирович boyko_s@varash.rv.gov.ua +38(096)974 40 20 

Гаврилюк Олександр 

Володимирович 
havryliuk@varash.rv.gov.ua +38(096)127 46 86 

Ємельянов Ярослав Володимирович emelyanov@varash.rv.gov.ua +38(097)919 58 83 
Руднік Олександр Олексійович rudnik@varash.rv.gov.ua +38(097)360 03 41 
Федорук Олександр Степанович fedoruk@varash.rv.gov.ua +38 (096)696 97 33  
Ярошик Ольга Вікторівна yaroshik_o@varash.rv.gov.ua +38(096)814 90 28  
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