
УКРАЇНА

ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

34400, м.Вараш, майдан Незалежності,!

П Р О Т О К О Л  №32 
Позачергової тридцять другої сесії Вараської міської ради сьомого

скликання

Пленарне засідання 21 грудня 2018 року 
позачергової тридцять другої сесії Вараської міської ради сьомого

скликання

Обрано депутатів: 34 
Присутні: 24

Відсутні:
Анощенко Т.Б.
Антипець О.Д.
Ковбасюк М.М.
Кречик А.І.
Назарчук О.М.
Присяжнюк С.В.
Рожко А.П.
Самойлова Т.Д.
Семенюк Л.О.
Чумак О.М.

Присутні та запрошені на позачерговій тридцять другій сесії 
Вараської міської ради сьомого скликання 21 грудня 2018 року:

С.Антоніч - головний спеціаліст з режимно-секретної роботи
0.Базелюк - начальник відділу організаційної роботи та загальних питань
1.Барабух - начальник відділу економіки
С.Бедик - начальник управління містобудування, архітектури та

капітального будівництва 
Б.Бірук - керуючий справами
О.Данілко - начальник відділу ведення Державного реєстру виборців 
Л.Данилко - головний спеціаліст відділу з питань регулювання земельних

відносин
В.Келлер - директор КП «БТІ м.Вараш»
О.Корень - начальник управління освіти
О.Коцюбинський - начальник ДЗ „СМСЧ-3 МОЗ України”



І.Кущик 
І.Мізюк 
С.Мушик

С.Пашко

С.Решетицький
І.Савченко
С.Сарницький
С.Сергійчук
Т.Сич

В.Тацюк
А.Шкабура

А.Шумра

- начальник відділу програмно-комп’ютерного забезпечення
- начальник відділу з питань НС та ЦЗН
- директор КП «Управляюча компанія «Житлокомунсервіс» 
BMP

- директор міського центру соціальних служб сім’ї, дітей та 
молоді

- директор КП «Міські електричні мережі»
- начальник відділу майна комунальної власності міста
- головний бухгалтер КП «Благоустрій» BMP
- директор КП «Благоустрій» ВМР
- начальник управління праці та соціального захисту 

населення
- начальник фінансового управління
- заступник начальника відділу у справах сім'ї, молоді та 

спорту, голова комітету з фізичної культури і спорту
- начальник відділу фінансово-господарського забезпечення

Керівники підприємств, установ та організацій міста, співробітники 
Вараського відділу поліції.
Підприємці та жителі міста.

Тзп міського голови О.Мензул повідомив, що кворум, необхідний для 
роботи сесії є та відкрив позачергову тридцять другу сесію Вараської міської 
ради сьомого скликання.

(Звучить Державний Гімн України)

Тзп міського голови О.Мензул запропонував створити робочі органи.

Тзп міського голови О.Мензул запропонував лічильну комісію обрати у 
складі 3-х чоловік

Лічильна комісія:
Петрович Наталія Григорівна 
Шарапов Сергій Валерійович 

Павлусь Руслан Олександрович

Голосували: за-18, проти-0, утримались-О.
Вирішили: Затвердити склад лічильної комісії.

Тзп міського голови О.Мензул запропонував секретаріат обрати у складі 
2-х чоловік

Секретаріат:
Грохольська Наталія Олександрівна 

Бірук Наталія Петрівна

Голосували: за-21, проти-0, утримались-О.



Вирішили: Затвердити склад секретаріату.
Депутат міської ради І.Куц запропонував розглянути можливість та 

встановити сучасну систему голосування, взявши за приклад великі міста.
Тзп міського голови О.Мензул повідомив, що ключовою подією в 

комунальній сфері нашого міста стало зняття арешту з майна та рахунків 
Кузнецовського міського комунального підприємства.

СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного позачергової тридцять 
другоїсесії Вараської міської ради сьомого скликання.
Доповідав: О.Мензул, тзп міського голови.

Відповідно до розпорядження міського голови від 18.12. 2018 року 
№404-р «Про скликання позачергової тридцять другої сесії Вараської міської 
ради сьомого скликання», пропоную розглянути на позачерговій тридцять 
другій сесії Вараської міської ради сьомого скликання наступні питання:

1. Про розгляд депутатських запитів та звернень.
2. Про внесення змін в додаток 7 до рішення міської ради від 30.12.2005 

№549 «Про затвердження цільових програм розвитку м. Вараш». Проект 
рішення №1417 від 05.12.2018 року.
Доповідає: І.Савченко, начальник відділу майна комунальної власності міста.

3. Про внесення змін до рішення міської ради від 15.10.2015 № 2198 «Про 
затвердження Програми благоустрою міста Вараш на 2016 - 2020 роки». 
Проект рішення №1418 від 05.12.2018 року.
Доповідає: І.Савченко, начальник відділу майна комунальної власності міста.

4. Про внесення змін до рішення міської ради від 15.10.2015 № 2195 «Про 
затвердження Програми розвитку автомобільних доріг, дорожнього руху та 
його безпеки у місті Вараш на 2016 - 2020 роки». Проект рішення №1419 від
05.12.2018 року.
Доповідає: І.Савченко, начальник відділу майна комунальної власності міста.

5. Про внесення змін до рішення міської ради від 15.10.2015 № 2196 «Про 
затвердження Програми поводження з відходами м. Вараш на 2016 - 2020 
роки». Проект рішення №1420 від 05.12.2018 року.
Доповідає: І.Савченко, начальник відділу майна комунальної власності міста.

6. Про внесення змін до рішення міської ради від 15.10.2015 № 2197 «Про 
затвердження Програми реформування і розвитку житлово - комунального 
господарства м. Вараш на 2016 - 2020 роки». Проект рішення №1424 від
13.12.2018 року.
Доповідає: І.Савченко, начальник відділу майна комунальної власності міста.

7. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.12.2014 № 1805 «Про 
затвердження Програми підтримки створення об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків у м. Вараш до 2020 роки». Проект рішення №1425 
від 13.12.2018 року.
Доповідає: І.Савченко, начальник відділу майна комунальної власності міста.

8. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.01.2018 № 995 «Про 
затвердження Програми реалізації природоохоронних заходів міста Вараш на 
2018-2020 роки». Проект рішення №1426 від 13.12.2018 року.
Доповідає: І.Савченко, начальник відділу майна комунальної власності міста.



9. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.01.2018 № 996 «Про 
затвердження програми розвитку та реалізації питань містобудування у 
м.Вараш на 2018 - 2020 роки». Проект рішення №1402 від 22.11.2018 року. 
Доповідає: С.Бедик, начальник управління містобудування, архітектури та 
капітального будівництва.

10. Про бюджет м.Вараш на 2019 рік. Проект рішення №1433 від
18.12.2018 року.
Доповідає: В.Тацюк, начальник фінансового управління.

11. Про затвердження положення про стипендію міського голови 
провідним спортсменам м.Вараш та їх тренерам і порядок її призначення. 
Проект рішення №1422 від 07.12.2018 року.
Доповідає: А.Шкабура, заступник начальника відділу, голова комітету з 
фізичної культури і спорту.

12. Про припинення права оренди земельних ділянок та надання 
земельних ділянок в постійне користування. Проект рішення №1239 від
14.06.2018 року.
Доповідає: Л.Данилко, головний спеціаліст відділу з питань регулювання 
земельних відносин.

13. Про надання згоди на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок ТзОВ «ВДК 
Компані». Проект рішення №378 від 17.10.2016 року.
Доповідає: Л.Данилко, головний спеціаліст відділу з питань регулювання 
земельних відносин.

14. Різне.
Тзп міського голови О.Мензул запропонував прийняти порядок денний за 

основу.
Голосували: за -  20, проти -  0, утримались -  0.
ВИРІШИЛИ: Порядок денний позачергової тридцять другої сесії Вараської 
міської ради сьомого скликання прийняти за основу.

СЛУХАЛИ: Тзп міського голови О.Мензула, який запропонував включити до 
порядку денного питання «Про передачу комунального майна з балансу 
Заболоттівської сільської ради». Проект рішення №1440 від 19.12.2018 року та 
розглянути його перед питанням «Про бюджет м.Вараш на 2019 рік». 
Голосували: за-20, проти -0, утримались -0.
ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозицію.

СЛУХАЛИ: Тзп міського голови О.Мензула, який запропонував включити до 
порядку денного питання «Про надання згоди на безоплатну передачу майна 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ Володимирецького району 
у комунальну власність територіальної громади міста Вараш». Проект рішення 
№1441 від 19.12.2018 року та розглянути його перед питанням «Про бюджет 
м.Вараш на 2019 рік».
Голосували: за-18, проти -0, утримались -0.
ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозицію.



СЛУХАЛИ: Тзп міського голови О.Мензула, який запропонував включити до 
порядку денного питання «Про передачу комунального майна на праві 
господарського відання КПБ ВМР». Проект рішення №1444 від 21.12.2018 року 
та розглянути його перед питанням «Про бюджет м.Вараш на 2019 рік». 
Голосували: за-21, проти -0, утримались -0.
ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозицію.

СЛУХАЛИ: Тзп міського голови О.Мензула, який запропонував включити до 
порядку денного питання «Про затвердження в новій редакції міської програми 
забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, операції 
об’єднаних сил на 2018-2020 роки». Проект рішення №1442 від 19.12.2018 року 
та розглянути його перед питанням «Про бюджет м.Вараш на 2019 рік». 
Голосували: за-20, проти -0, утримались -0.
ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозицію.

СЛУХАЛИ: Тзп міського голови О.Мензула, який запропонував включити до 
порядку денного питання «Про затвердження Програми економічного і 
соціального розвитку Вараської міської об’єднаної територіальної громади на
2019 рік». Проект рішення №1439 від 19.12.2018 року та розглянути його перед 
питанням «Про бюджет м.Вараш на 2019 рік».
Голосували: за-21, проти -0, утримались -0.
ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозицію.

СЛУХАЛИ: Тзп міського голови О.Мензула, який запропонував включити до 
порядку денного питання «Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2018 
рік». Проект рішення №1443 від 20.12.2018 року та розглянути його перед 
питанням «Про бюджет м.Вараш на 2019 рік».
Голосували: за-22, проти -0, утримались -0.
ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозицію.

СЛУХАЛИ: Тзп міського голови О.Мензула, який запропонував включити до 
порядку денного питання «Про внесення змін до рішення міської ради №1778 
від 30.12.2014 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в постійне користування Комунальному 
закладу «Парк культури та відпочинку». Проект рішення №1141 від 02.04.2018 
року.
Голосували: за-22, проти -0, утримались -0.
ВИРІШИЛИ: Підтримати пропозицію.

СЛУХАЛИ: Тзп міського голови О.Мензула, який запропонував затвердити 
порядок денний позачергової тридцять другої сесії Вараської міської ради в 
цілому зі змінами.
Голосували: за-20, проти-0, утримались-0.
ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний в цілому.

СЛУХАЛИ: 1. Про розгляд депутатських запитів та звернень.



Виступила депутат міської ради Н.Хвалько, яка озвучила усне звернення 
до начальника управління освіти О.Корень підготувати на чергову сесію 
Вараської міської ради звіт про виконання програми розвитку української мови, 
української культури та історичної свідомості в м.Вараш за 2018 рік та подати 
звіт, для ознайомлення депутатам міської ради за 5 днів до сесії.

Тзп міського голови О.Мензул зачитав петицію, яка набрала необхідну 
кількість голосів щодо зміни графіку руху потягу №141/142 сполученням Львів- 
Київ-Львів. Депутати міської ради запропонували підтримати петицію та 
підготувати відповідне звернення від імені Вараської міської ради.
Голосували: за-21, проти-0. утримались-О.
ВИРІШИЛИ: Рішення №1356 додається.

СЛУХАЛИ: 2. Про внесення змін в додаток 7 до рішення міської ради від 
30.12.2005 №549 «Про затвердження цільових програм розвитку м. Вараш». 
Проект рішення №1417 від 05.12.2018 року.
Доповідала: І.Савченко, начальник відділу майна комунальної власності міста. 
Голосували за проект рішення в цілому: за-19, проти-0, утримались-0. 
ВИРІШИЛИ: Рішення №1357 додається.

СЛУХАЛИ: 3. Про внесення змін до рішення міської ради від 15.10.2015 № 
2198 «Про затвердження Програми благоустрою міста Вараш на 2016 - 2020 
роки». Проект рішення №1418 від 05.12.2018 року.
Доповідала: І.Савченко, начальник відділу майна комунальної власності міста. 
Голосували за проект рішення в цілому: за-21, проти-0, утримались-0. 
ВИРІШИЛИ: Рішення №1358 додається.

СЛУХАЛИ: 4. Про внесення змін до рішення міської ради від 15.10.2015 №
2195 «Про затвердження Програми розвитку автомобільних доріг, дорожнього 
руху та його безпеки у місті Вараш на 2016 - 2020 роки». Проект рішення 
№1419 від 05.12.2018 року.
Доповідала: І.Савченко, начальник відділу майна комунальної власності міста.

Депутат міської ради К.Будь запропонувала прийняти проект рішення за 
основу.
Голосували: за-22, проти-0, утримались-0.
Вирішили: Підтримати пропозицію.

Депутат міської ради К.Будь запропонувала доповнити таблиці проекту 
рішення пунктом «Влаштування стоянок для автомобілів біля житлових 
будинків» в сумі 3 млн.грн.
Голосували: за-21, проти-0, утримались-0.
Вирішили: Підтримати пропозицію.
Голосували за проект рішення в цілому: за-20, проти-0, утримались-0. 
ВИРІШИЛИ: Рішення №1359 додається.

СЛУХАЛИ: 5. Про внесення змін до рішення міської ради від 15.10.2015 №
2196 «Про затвердження Програми поводження з відходами м. Вараш на 2016 -
2020 роки». Проект рішення №1420 від 05.12.2018 року.
Доповідала: І.Савченко, начальник відділу майна комунальної власності міста.



Голосували за проект рішення в цілому: за-22, проти-0, утримались-О. 
ВИРІШИЛИ: Рішення №1360 додається.

СЛУХАЛИ: 6. Про внесення змін до рішення міської ради від 15.10.2015 №
2197 «Про затвердження Програми реформування і розвитку житлово - 
комунального господарства м. Вараш на 2016 - 2020 роки». Проект рішення 
№1424 від 13.12.2018 року.
Доповідала: І.Савченко, начальник відділу майна комунальної власності міста. 
Голосували за проект рішення в цілому: за-22, проти-0, утримались-0. 
ВИРІШИЛИ: Рішення №1361 додається.

СЛУХАЛИ: 7. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.12.2014 № 
1805 «Про затвердження Програми підтримки створення об’єднань 
співвласників багатоквартирних будинків у м. Вараш до 2020 роки». Проект 
рішення №1425 від 13.12.2018 року.
Доповідала: І.Савченко, начальник відділу майна комунальної власності міста. 
Голосували за проект рішення в цілому: за-22, проти-0, утримались-0. 
ВИРІШИЛИ: Рішення №1362 одається.

СЛУХАЛИ: 8. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.01.2018 № 995 
«Про затвердження Програми реалізації природоохоронних заходів міста 
Вараш на 2018-2020 роки». Проект рішення №1426 від 13.12.2018 року. 
Доповідала: І.Савченко, начальник відділу майна комунальної власності міста. 
Голосували за проект рішення в цілому: за-22, проти-0, утримались-0. 
ВИРІШИЛИ: Рішення №1363 додається.

СЛУХАЛИ: 9. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.01.2018 № 996 
«Про затвердження програми розвитку та реалізації питань містобудування у 
м.Вараш на 2018 - 2020 роки». Проект рішення №1402 від 22.11.2018 року. 
Доповідав: С.Бедик, начальник управління містобудування, архітектури та 
капітального будівництва.

Тзп міського голови О.Мензул запропонував прийняти проект рішення за 
основу.
Голосували: за-20, проти-0, утримались-0.
Вирішили: Підтримати пропозицію.

Депутат міської ради М.Левченко запропонувала суму 91000 грн на 
виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт 
Заболотівського сільського будинку культури змінити на 100000 грн. 
Голосували: за-20, проти-0, утримались-0.
Вирішили: Підтримати пропозицію.
Голосували за проект рішення в цілому: за-20, проти-0, утримались-0. 
ВИРІШИЛИ: Рішення №1364 додається.

СЛУХАЛИ: 10. Про передачу комунального майна з балансу Заболоттівської 
сільської ради. Проект рішення №1440 від 19.12.2018 року.
Доповідала: І.Савченко, начальник відділу майна комунальної власності міста.



Тзп міського голови О.Мензул запропонував прийняти проект рішення за 
основу.
Голосували: за-22, проти-0, утримались-О.
Вирішили: Підтримати пропозицію.

Тзп міського голови О.Мензул запропонував у додатку 1 таблиці 1 
включити пункт 16. Вуличне освітлення с.Заболоття сума 170922,58 грн. 
Голосували: за-23, проти-0, утримались-0.
Вирішили: Підтримати пропозицію.
Голосували за проект рішення в цілому: за-22, проти-0, утримались-0. 
ВИРІШИЛИ: Рішення №1365 додається.

СЛУХАЛИ: 11. Про надання згоди на безоплатну передачу майна спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ Володимирецького району у 
комунальну власність територіальної громади міста Вараш. Проект рішення 
№1441 від 19.12.2018 року.
Доповідала: І.Савченко, начальник відділу майна комунальної власності міста.

Депутат міської ради М.Левченко запропонувала прийняти проект 
рішення за основу.
Голосували: за-19, проти-0, утримались-0.
Вирішили: Підтримати пропозицію.

Депутат міської ради М.Левченко запропонувала виправити технічну 
помилку у складі комісії, а саме: О.Корінь замінити на О.Корень.
Голосували: за-21, проти-0, утримались-0.
Вирішили: Підтримати пропозицію.
Голосували за проект рішення в цілому: за-22, проти-0, утримались-0. 
ВИРІШИЛИ: Рішення №1366 додається.

СЛУХАЛИ: 12. Про передачу комунального майна на праві господарського 
відання КПБ BMP. Проект рішення №1444 від 21.12.2018 року.
Доповідала: І.Савченко, начальник відділу майна комунальної власності міста.

Тзп міського голови О.Мензул запропонував прийняти проект рішення за 
основу.
Голосували: за-22, проти-0, утримались-0.
Вирішили: Підтримати пропозицію.

Тзп міського голови О.Мензул запропонував у назві рішення КПБ 
замінити на КП «Благоустрій».
Голосували: за-22, проти-0, утримались-0.
Вирішили: Підтримати пропозицію.
Голосували за проект рішення в цілому: за-21, проти-0, утримались-0. 
ВИРІШИЛИ: Рішення №1367 додається.

СЛУХАЛИ: 13. Про затвердження в новій редакції міської програми 
забезпечення житлом учасників антитерористичної операції, операції 
об’єднаних сил на 2018-2020 роки. Проект рішення №1442 від 19 грудня 2018 
року.
Доповідала: Л.Ковбасюк, головний спеціаліст з обліку житла.
Голосували за проект рішення в цілому: за-22, проти-0, утримались-0.



ВИРІШИЛИ: Рішення №1368 додається.

СЛУХАЛИ: 14. Про затвердження Програми економічного і соціального 
розвитку Вараської міської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік. 
Проект рішення №1439 від 19.12.2018 року.
Доповідала: І.Барабух, начальник відділу економіки.
Голосували за проект рішення в цілому: за-22, проти-0, утримались-0. 
ВИРІШИЛИ: Рішення №1369 додається.

СЛУХАЛИ: 15. Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2018 рік. Проект 
рішення №1443 від 20.12.2018 року.
Доповідала: В.Тацюк, начальник фінансового управління.
Голосували за проект рішення в цілому: за-22, проти-0, утримались-0. 
ВИРІШИЛИ: Рішення №1370 додається.

СЛУХАЛИ: 16. Про бюджет м.Вараш на 2019 рік. Проект рішення №1433 від
18.12.2018 року.
Доповідала: В.Тацюк, начальник фінансового управління.

Депутат міської ради Н.Грохольська запропонувала протокольно 
доручити:

1. О.Савонік, начальнику відділу культури та туризму при першому 
уточненні міського бюджету у 2019 році зменшити призначення на утримання 
апарату управління відділу культури (придбання пального для автомобіля) у 
сумі 19 тис. грн. та направити на утримання міських бібліотек для придбання 
телевізора;

2. І.Савченко, начальнику відділу майна комунальної власності міста, при 
першому уточненні міського бюджету у 2019 році у розділі ВК BMP 
експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду збільшити 
фінансування на утримання будинків в рівних (пропорційних) частинах для 
ОСББ та будинків з іншою формою утримання.

Депутат міської ради Н.Хвалько запропонувала протокольно доручити
0.Корень, начальнику управління освіти, із січня 2019 року забезпечити 
престижність на оплату праці всіх педагогів у розмірі 30%.

Депутат міської ради Н.Хвалько запропонувала протокольно доручити
1.Савченко, начальнику відділу майна комунальної власності міста, підготувати 
звіт про кількість витрачених коштів на ремонт будинків ОСББ та будинків з 
іншою формою утримання у 2018 році.
Голосували за проект рішення в цілому: за-22, проти-0, утримались-0. 
ВИРІШИЛИ: Рішення №1371 додається.

СЛУХАЛИ: 17. Про припинення права оренди земельних ділянок та надання 
земельних ділянок в постійне користування. Проект рішення №1239 від
14.06.2018 року.
Доповідала: Л.Данилко, головний спеціаліст відділу з питань регулювання 
земельних відносин.

Депутати міської ради під час обговорення звернули увагу на невирішені 
проблемні питання мешканців буд.43 по м-ну Вараш.



Виступив мешканець буд. 43 м-ну Вараш із проханням надати доручення 
голові обслуговуючого кооперативу «ЖБК Енергетик» Берекеті Олегу 
Богдановичу надати всім співвласникам 4-го під’їзду житлового будинку №43 
мікрорайону Вараш довідки про те, що вони не є асоційованими членами 
обслуговуючого кооперативу «ЖБК Енергетик» та про відсутність у них 
фінансових зобов’язань перед згаданим кооперативом.

Депутати Вараської міської ради надали доручення голові 
обслуговуючого кооперативу «ЖБК Енергетик» Берекеті Олегу Богдановичу 
надати всім співвласникам 4-го під’їзду житлового будинку №43 мікрорайону 
Вараш довідки про те, що вони не є асоційованими членами обслуговуючого 
кооперативу «ЖБК Енергетик» та про відсутність у них фінансових зобов’язань 
перед згаданим кооперативом.

У разі ненадання таких довідок протягом 5-ти робочих днів, дію рішення 
міської ради буде зупинено тзп міського голови, відповідно до ч.4 ст.59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Голосували за проект рішення в цілому, із врахуванням протокольного 
доручення: за-20, проти-0, утримались-О.
ВИРІШИЛИ: Рішення №1372 додається.

СЛУХАЛИ: 18. Про надання згоди на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок ТзОВ «ВДК 
Компані». Проект рішення №378 від 17.10.2016 року.
Доповідала: Л.Данилко, головний спеціаліст відділу з питань регулювання 
земельних відносин.
Голосували за проект рішення в цілому: за-18, проти-0, утримались-0. 
ВИРІШИЛИ: Рішення №1373 додається.

СЛУХАЛИ: 19. Про внесення змін до рішення міської ради №1778 від 
30.12.2014 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в постійне користування Комунальному закладу 
«Парк культури та відпочинку. Проект рішення №1141 від 02.04.2018 року. 
Доповідала: Л.Данилко, головний спеціаліст відділу з питань регулювання 
земельних відносин.
Голосували за проект рішення в цілому: за-24, проти-0, утримались-0. 
ВИРІШИЛИ: Рішення №1374 додається.

СЛУХАЛИ: 20. Про затвердження положення про стипендію міського голови 
провідним спортсменам м.Вараш та їх тренерам і порядок її призначення. 
Проект рішення №1422 від 07.12.2018 року.
Доповідав: А.Шкабура, заступник начальника відділу, голова комітету з 
фізичної культури і спорту.

Депутат міської ради Н.Хвалько запропонувала надати протокольне 
доручення начальнику управління освіти О.Корень розробити положення про 
стипендію міського голови для учасників та учнів, які мають досягнення 
міжнародного рівня.
Голосували за проект рішення в цілому: за-24, проти-0, утримались-0. 
ВИРІШИЛИ: Рішення №1375 додається.



Оскільки всі питання порядку денного розглянуті, тзп міського голови 
О.Мензул оголосив про закриття позачергової тридцять другої сесії Вараської 
міської ради сьомого скликання.
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