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Місто: день за днем

Зміни до бюджету забезпечать
розвиток міста
29 травня 2019 року відбулося IV пленарне засідання 33 сесії Вараської міської ради. Під час засідання депутати плідно попрацювали, розглянули
усі заплановані проекти рішень та прийняли ряд
вкрай важливих для громади міста питань.
Найважливішим рішенням, прийнятим цього дня,
було питання щодо внесення змін до бюджету
міста. Після тривалого обговорення, узгодивши всі
суперечливі питання, міський голова та 18 депутатів проголосували за внесення змін до бюджету
міста Вараш на 2019 рік.
Завдяки прийнятому рішенню, передбачено кошти:
на забезпечення житлом учасників АТО (1 мільйон гривень), потреби медичної галузі (близько 5 мільйонів
гривень); стипендії провідним спортсменам міста
(понад 200 тисяч гривень); ремонт ліфтів (близько 11
мільйонів гривень), капітальний ремонт ділянок каналізаційної мережі, покрівель та швів у житлових будинках (понад 5 мільйонів гривень); встановлення
лічильників теплової енергії (понад 10 мільйонів гривень); завершення капітального ремонту ДНЗ №3; капітальний ремонт їдальні ЗОШ №1 (1 мільйон
гривень); придбання техніки для ДЮСШ; завершення
робіт з реконструкції ЗОШ №2 (понад 2 мільйони гривень) та ремонт міського водогону (близько 3 мільйонів гривень).

Окрім того, вже незабаром у Вараші розпочнеться
капітальний ремонт доріг по вулицях Енергетиків та Соборна. На ці потреби депутати передбачили 16 мільйонів гривень, таку ж суму виділять з обласного бюджету.
«ЗА» зміни до бюджету проголосували:
міський голова Сергій АНОЩЕНКО та депутати:
Оксана НАЗАРЧУК, Юрій БОНДАРЧУК, Наталія ГРОХОЛЬСЬКА, Тетяна АНОЩЕНКО, Юрій РАБИЙ, Анатолій РОЖКО, Анатолій КРЕЧИК, Руслан ПАВЛУСЬ,
Ніна ХВАЛЬКО, Олександр ЧЕХ, Володимир ШАБЛІЙ, Тетяна ДЕНИСОВА, Наталія БІРУК, Микола
КОВБАСЮК, Іван РАДЮК, Олександр ЖУРБА, Марія
ЛЕВЧЕНКО та Сергій ШАРАПОВ.
«Дякую усім депутатам, які підтримали даний проект рішення, за співпрацю та розуміння того, що насправді важливе для громади міста, – зазначив
міський голова Сергій АНОЩЕНКО. – Завдяки вашій
підтримці та злагодженій роботі в місті нарешті розпочнуться ремонти доріг, ліфтів і будинків, медицина
та освіта отримають додаткові кошти, а учасники АТО
- своє довгоочікуване житло.
Мешканці Вараша хочуть жити в стабільному,
спокійному та комфортному місті і забезпечити
це - наше головне завдання».

Провідні спортсмени отримають
стипендії міського голови
Основні складові шляху до перемоги – це швидкість, стійкість, майстерність, сила і воля. Саме
такі якості переважають у вараських спортсменів,
які заслужено завойовують лідерські позиції у різноманітних обласних, всеукраїнських та світових
змаганнях, чемпіонатах і турнірах.
Рішенням сесії Вараської міської ради № 1375 «Про
затвердження положення про стипендії міського голови провідним спортсменам м.Вараш та їх тренерам
і порядок її призначення», вперше в місті започатковано виплату стипендій міського голови за спортивні
досягнення на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Загальна сума видатків на виплату стипендій у
2019 році становитиме понад 200 тисяч гривень.
За підсумками виступів у 2018 році, щомісячні стипендії міського голови отримуватимуть провідні спортсмени міста та їх наставники
У розмірі 1 500 грн.:
- Антон Бірук (пауерліфтинг) – 1 місце на Чемпіонаті
світу; Владислав Буцмай (кікбоксинг) – 1 місце на Чемпіонаті світу; Олег Крисюк (кікбоксинг) – 1 місце на
Чемпіонаті світу.
У розмірі 1 000 грн.:
- Григорій Якубишин (боротьба сумо) – 2 місце на
чемпіонаті Європи.
У розмірі 800 грн.:
- Анна Байкалова (важка атлетика) – 1 місце на Чемпіонаті України; Поліна Луканіна (важка атлетика) – 1
місце на Чемпіонаті України; Дінара Коротенко (плавання) – 1 місце на ІІ етапі «Ліги плавання України»;
Владислав Курбатов (боротьба сумо) – 3 місце на Чемпіонаті України; Ілля Шенкаренко (кікбоксинг) – 3 місце
на Чемпіонаті України.
У розмірі 600 грн.:
- Ольга Плаксіна (баскетбол) – 2 місце на Чемпіонаті
України; Михайло Шишка (важка атлетика) – 2 місце на
Чемпіонаті України; Ілля Войтюк (плавання) – 2 місце
на ІІ етапі «Ліги плавання України»; Поліна Савчук (плавання) – 2 місце на ІІ етапі «Ліги плавання України».
У розмірі 500 грн.:
- Давид Коротенко (плавання) – 3 місце на ІІ етапі
«Ліги плавання України»; Матвій Макаров (плавання) –
3 місце на Всеукраїнській спартакіаді «Повір у себе»;
Євген Піший (боротьба сумо) – 3 місце на Чемпіонаті
України; Іван Піший (боротьба сумо) – 3 місце на Чемпіонаті України;Кирило Іпатов (кікбоксинг) – 3 місце на

Чемпіонаті України; Максим Полюхович (кікбоксинг) –
3 місце на Чемпіонаті України.
У розмірі 750 грн.:
- тренер Олександр Кравченко (кікбоксинг), вихованці якого Владислав Буцмай та Олег Крисюк вибороли 1 місця на Чемпіонаті Світу; тренер Сергій
Якубишин (пауерліфтинг), вихованець якого Антон
Бірук виборов 1 місце на Чемпіонаті світу.
У розмірі 500 грн.:
- тренер Володимир Веселовський (боротьба сумо),
вихованець якого Григорій Якубишин виборов 2 місце
на чемпіонаті Європи.
У розмірі 400 грн.:
- тренер Мирослава Луканіна (важка атлетика), вихованка якої Поліна Луканіна виборола 1 місце на чемпіонаті України; тренер Назар Усаченко (плавання),
вихованка якого Дінара Коротенко виборола 1 місце на
ІІ етапі «Ліги плавання України»; тренер Василь Корнілов (боротьба сумо), вихованець якого Владислав
Курбатов виборов 3 місце на Чемпіонаті України.
У розмірі 300 грн.:
- тренер Віктор Сус (баскетбол), вихованка якого
Ольга Плаксіна виборола 2 місце на чемпіонаті
України; тренер Руслан Шинкар (важка атлетика), вихованець якого Михайло Шишка виборов 2 місце на
Чемпіонаті України; тренер Олександр Савчук (плавання), вихованка якого Поліна Савчук виборола 2
місце на ІІ етапі «Ліги плавання України».
У розмірі 250 грн.:
- тренер Сергій Мартинюк (боротьба сумо), вихованці якого Іван Піший та Євген Піший вибороли 3
місця на Чемпіонаті України.
Велика подяка за проведену роботу депутатам
Руслану Павлусю та Олександру Чеху, членам комісії, яка працювала над даним питанням та усім депутатам, які проголосували за внесення змін до
бюджету міста, що дозволило передбачити кошти на
виплату стипендій.
А найбільша вдячність, звичайно, усім спортсменам
Вараша, які своїми здобутками прославляють наше
місто не лише в Україні, а й в усьому світі.
Вітаємо усіх наших спортсменів та їх наставників з заслуженими перемогами та бажаємо нових
спортивних звершень і досягнень!

Зорепад дитячих талантів і мистецтв
Справжній зорепад дитячих талантів і мистецтв
відбувся 28 травня у залі Вараської музичної дитячої школи: з нагоди закінчення навчального року
там пройшов дитячий творчий звіт «Дивосвіт талантів та мистецтв» підліткових клубів за місцем
проживання Вараського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
На початку програми директор Вараського
МЦСССДМ Світлана Пашко привітала усіх з успішним завершенням навчального року та нагородила
подяками і солодощами найкращих гуртківців за
творчий пошук та активну участь у житті підліткових клубів у 2018-2019 навчальному році.
Приємно було бачити, що усі місця у залі були
заповнені глядачами. У творчому звіті взяли участь
керівники гуртків зі своїми вихованцями, які підготували для глядачів яскраві виступи та фотопрезентації різноманітних гуртків, які діють при
підліткових клубах: «Літературна вітальня» (керівник Тетяна Тарасюк), «Маленька школа» (Анна Пігаль), «Англійська мова» (Лариса Бондар та Тетяна Матвійчук), туристсько-краєзнавчого гуртка (Сергій
Коваленас), гуртка декоративно-прикладного мистецтва (Любов Тихонова), «Літературна вітальня» (Тетяна
Тарасюк), косметології «Основи догляду за зовнішністю та техніка нанесення макіяжу» (Людмила Скрипчак),
хореографії «FlashDance» (Іванна Муравинець) та вокального мистецтва (керівник Світлана Сімашко).
«Поважайте чисте, ясне, непорочне святе дитинство!Найщасливіший час на світі – це коли ми ще діти…
Бажаємо дорослим хоч іноді в душі бути дітьми. А дітям – не поспішати у доросле життя, бо воно, рано чи
пізно, все одно наздожене», – такими словами завершили ведучі творчий звіт «Дивосвіт талантів та мистецтв».
Вершин досягають ті діти, які відчувають підтримку та любов від батьків. Наші діти найкращі, а
батькам, які підтримують своїх дітей та допомагають їм у всіх починаннях, висловлюємо велику шану
і подяку.

Вараш прямує
до розвитку ОСББ
31 травня 2019 року у великій залі засідань виконавчого комітету Вараської міської ради відбувся семінарнавчання «Порядок створення ОСББ» для ініціативних
груп Вараша, які мають намір створити ОСББ.
Проведення даного заходу було організовано відділом економіки виконавчого комітету Вараської міської
ради в рамках реалізації Проекту СС/ПРООН «Об'єднання співвласників будинків для впровадження сталих
енергоефективних рішень» (HAUSES) спільно з програмою IFCта Рівненським обласним Ресурсним центром
підтримки ОСББ.
Основною метою навчання стала допомога у створенні нових ОСББ у Вараші, а також сприяння зміцненню
потенціалу як новостворених, так й вже існуючих ОСББ,
які в подальшому зможуть розробити власні проекти з
підвищення енергоефективності будинків.
За останній час у місті створено 2 ОСББ, наразі здійснюються організаційні заходи по створенню ще
близько 10 ОСББ, тож даний захід викликав неабиякий
інтерес серед мешканців міста, а усі присутні працювали активно та продуктивно.
Впроваджуючи проект, ПРООН буде і надалі стимулювати та підтримувати створення нових ОСББ, використовуючи свою присутність в регіонах, а також
готувати їх до пошуку та отримання фінансування для
реалізації ініціатив із покращення стану будинку, - наголосили під час заходу.
З інформаційними матеріалами семінару усі бажаючі
можуть ознайомитися на сайті http://varash.rv.gov.ua.

Виконавчий
комітет розглянув
нагальні питання
Під час чергового засідання виконавчого комітету
Вараської міської ради, яке пройшло під головуванням міського голови Сергія Анощенка, було розглянуто 32 питання, з яких прийнято відповідні рішення.
Зокрема, був погоджений квартальний звіт щодо виконання бюджету м.Вараш за січень-березень 2019
року та висунуто дві кандидатури багатодітних матерів
міста на присвоєння почесного звання «Мати-героїня».
Також було затверджено умови конкурсу з визначення автомобільного перевізника на міському маршруті «Собор-Залізнична станція» та погоджено
розміщення додаткової зупинки по маршруту №7 «Автовокзал-Реабілітаційний центр – Автовокзал», біля
будинку №51 по мікрорайону Перемоги.
За результатами проведеного конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів на
території Вараської міської ради, рішеннями виконавчого комітету були визначені переможці:
- по мікрорайону Перемоги (м-н.Перемоги, м-н. Ювілейний, Промислова зона, вул.Т.Боровця, Паркова
зона, гаражна зона, приватний сектор) - Кузнецовське
міське комунальне підприємство;
- по мікрорайону Будівельників (м-н. Будівельників,
вул. Енергетиків, Правика, Кібенка, Ринкова) та мікрорайону Вараш (м-н. Вараш, майдан Незалежності) - комунальне
підприємство
«Управляюча
компанія
«Житлокомунсервіс» Вараської міської ради».
Окрім того, було розглянуто і прийнято рішення з
семи житлових питань та шести питань, що стосуються захисту прав дітей.
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
28 травня 2019 року

№131

Про відведення місць у людних місцях
для розміщення матеріалів передвиборної
агітації на позачергових виборах народних
депутатів України 21 липня 2019 року
На виконання ч.8 ст.69 Закону України «Про вибори народних депутатів України», керуючись ст.40 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітету міської ради:
В И Р І Ш І В:
1. Відвести місця та обладнати стенди, дошки оголошень
у людних місцях для розміщення матеріалів передвиборної
агітації на позачергових виборах народних депутатів
України 21 липня 2019 року згідно переліку (додається).
2. Комунальному підприємству «Благоустрій» Вараської
міської ради (Ю.Сергійчук):
2.1.Обладнати стенди, дошки оголошень згідно з переліком.
2.2.Забезпечити підтримання належного стану стендів, дошок
оголошень та місць для розміщення матеріалів передвиборної
агітації на період проведення передвиборної агітації.
2.3.Забезпечити з 24 години 19 липня 2019 року зняття матеріалів передвиборної агітації, що розміщувалися на території
міста під час проведення передвиборної агітації на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року.
3. Відділу організаційної роботи та загальних питань виконавчого комітету (О.Базелюк) оприлюднити у засобах масової інформації перелік місць для розміщення матеріалів
передвиборної агітації на позачергових виборах народних
депутатів України 21 липня 2019 року.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами Б.Бірука.
Міський голова

С.Анощенко
Додаток
до рішення виконавчого комітету

28 травня 2019 року

№131

ПЕРЕЛІК місць у людних місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року
- м-н Незалежності (р-н торгово-розважального центру
«Оранж-Плаза»); проспект Шевченка (у р-ні зупинки «Громадський центр»); вул. Енергетиків (у р-ні автовокзалу); вул.
Соборна (у р-ні житлового будинку №4 по м-ну Ювілейний); вул.
Лесі Українки (у р-ні ЗНЗ №3); вул. Лесі Українки (у р-ні магазину «Джерело»); вул. Енергетиків (у р-ні ДЗ «СМСЧ №3
МОЗ України»); с. Заболоття, вул. Соборна, 9А (навпроти Будинку Культури).
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