
 

 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВАРАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Майдан Незалежності, 1, м. Вараш, 34403, тел. ( 03636) 2-45-19 

E-mail: rada@varash-rada.gov.ua Код ЄДРПОУ 03315879 
 

 

Від ______________  № ___________ 

На №зп-279/16-08/21 від 21.10.2021 

Олегу БІЛОУСУ 

 

foi+reguest-94211-

ffbe61fe@dostup.pravda.com.ua 

 

 

Розглянувши Ваш запит на отримання публічної інформації від 
19/10/2021 року, що надійшов до виконавчого комітету Вараської міської 
ради та зареєстрований за №0-237/14/3-05 від 02.11.2021 року, надаємо 
перелік місцевих програм з активними посиланнями на них (додаток 1), а 
також інформацію про виконання місцевих програм за 2020 рік (додаток 2). 

Разом з тим, повідомляємо, що інформація про виконання місцевих 

програм за 2020 рік узагальнена в додатку 2 до рішення Вараської міської 
ради від 28.05.2021 №393 «Про виконання Програми економічного і 
соціального розвитку Вараської міської об'єднаної територіальної громади на 
2020 рік», з яким можна ознайомитись на офіційному вебсайті Вараської 
міської ради, за наступним активним посиланням:  

http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/14312:rr393-2021.  

 

Відповідь надаємо в електронному форматі на електронну адресу: 
foi+reguest-94211-ffbe61fe@dostup.pravda.com.ua.  

 

Дана відповідь може бути оскаржена до суду.  
 

Додаток 1: на 4 арк. в 1 прим. 
Додаток 2: на 11 арк. в 1 прим. 
 

 

Заступник міського голови                                          Михайло ВОЛИНЕЦЬ 

 

 
Ірина БАРАБУХ  
Ніна ЗУБРЕЦЬКА 

Інна ЧЕРЕВАЧ 

 

 

$f8ABA0|PQXYXu¢®¡¦¡®¡¤¡¥ 

mailto:xxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/14312:rr393-2021
mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xxx.xx


Продовження додатка 
 

 

 

 

 

Реєстр місцевих програм 

 

№ 
з/п 

Назва програми Активне посилання 

1 Програма цільової фінансової підтримки Кузнецовського 
міського комунального підприємства на період  2017-2027 

роки 

Рішення №856 від 
29.09.2017 

  Зміни рішення від 05.03.2021 №171 Рішення №171 від 
05.03.2021 

  Зміни рішення від 25.06.2021 №525 Рішення №525 від 
25.06.2021 

2 Міська програма "Безпечна громада" на 2019-2023 роки Рішення №1381 від 
03.04.2019 

  Зміни рішення від 24.02.2021 №154 Рішення №154 від 
24.02.2021 

  Зміни рішення від 28.05.2021 №405 Рішення від 28.05.2021 
№405 

  Зміни рішення від 20.08.2021 №601 Рішення від 20.08.2021 
№601 

3 Міська програма "Харчування учнів закладів загальної 
середньої освіти Вараської міської територіальної 
громади на 2020-2022 роки 

Рішення №1547 від 
30.10.2019 

  Зміни рішення від 29.11.2019 №1611 Рішення №1611 від 
29.11.2019 

  Зміни рішення від 18.08.2020 №1801 Рішення №1801 від 
18.08.2020 

  Зміни рішення від 31.03.2021 №212 Рішення №212 від 
31.03.2021 

4 Програма розвитку і реалізації питань нового 
будівництва, реконструкції, модернізації та капітального 
ремонту об'єктів житлового фонду та інфраструктури 
Вараської міської територіальної громади на 2020-2022 

роки 

Рішення №1561 від 
14.11.2019 

  Зміни рішення  від 28.05.2021 року №422 Рішення №422 від 
28.05.2021 

5 Програма розвитку земельних відносин Вараської міської 
територіальної громади на 2019-2021 роки 

Рішення №1583 від 
14.11.2019 

  Зміни рішення від 14.04.2021 року №327 Рішення №327 від 
14.04.2021 

Додаток 1  

до листа виконавчого комітету  
Вараської міської ради 
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http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/7467:rr856-2017/component/documents/7467:rr856-2017
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/7467:rr856-2017/component/documents/7467:rr856-2017
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/13540:rr171-2021
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/13540:rr171-2021
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/14654:rr525-2021
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/14654:rr525-2021
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/10098:rr1381-2019component/documents/10098:rr1381-2019
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/10098:rr1381-2019component/documents/10098:rr1381-2019
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/13396:rr154-2021
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/13396:rr154-2021
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/14367:rr405-2021
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/14367:rr405-2021
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/15383:rr601-2021
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/15383:rr601-2021
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/11056:rr1547-2019/images/doc/rada/2019/rr1547-2019.PDF
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/11056:rr1547-2019/images/doc/rada/2019/rr1547-2019.PDF
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/11239:rr1611-2019/component/documents/11239:rr1611-2019
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/11239:rr1611-2019/component/documents/11239:rr1611-2019
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/12392:rr1801-2020
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/12392:rr1801-2020
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/13778:rr212-2021
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/13778:rr212-2021
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/11106:rr1561-2019/component/documents/11106:rr1561-2019
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/11106:rr1561-2019/component/documents/11106:rr1561-2019
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/14315:rr422-2021
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/14315:rr422-2021
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/11146:rr1583-2019/component/documents/11146:rr1583-2019
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/11146:rr1583-2019/component/documents/11146:rr1583-2019
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/13977:rr327-2021
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/13977:rr327-2021


Продовження додатка 

№ 
з/п 

Назва програми Активне посилання 

6 Програма з реконструкції мереж водопостачання та 
водовідведення з підвищенням енергоефективності 
Вараської міської територіальної громади на 2020-2023 

роки 

Рішення №1614 від 
29.11.2019 

  Зміни рішення від 28.05.2021 року №424 Рішення №424 від 
28.05.2021 

7 Програма співфінансування ремонтів багатоквартирних 
житлових будинків у Вараській міській територіальній 
громаді на 2021-2025 роки 

Рішення №22 від 
27.11.2020 

  Зміни до рішення від 25.06.2021 року №522 Рішення №522 від 
25.06.2021 

8 Програма з відзначення до державних, професійних та 
місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед 
Вараської  міської територіальною громадою на 2021-2025 

роки 

Рішення №35 від 
15.12.2020 

  Зміни рішення від 25.06.2021 року №532 Рішення №532 від 
25.06.2021 

9 Програма забезпечення житлом учасникам 
антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, 
членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС на 
2021-2025 роки 

Рішення №38 від 
15.12.2020 

10 Комплексна програма благоустрою та розвитку 
комунального господарства Вараської міської 
територіальної громади на 2021-2023 роки 

Рішення №41 від 
15.12.2020 

  Зміни рішення від 25.06.2021 №526 Рішення №526 від 
25.06.2021 

  Зміни до рішення від 24.09.2021 №842 Рішення №842 від 
24.09.2021 

  Зміни до рішення від 18.10.2021 №995 Рішення №995 від 
18.10.2021 

11 Програма реалізації природоохоронних заходів Вараської 
міської територіальної громади на 2021-2023 роки 

Рішення №40 від 
15.12.2020 

  Зміни до рішення від 25.06.2021 №527 Рішення №527 від 
25.06.2021 

  Зміни до рішення від 24.09.2021 №832 Рішення №832 від 
24.09.2021 

12 Програма охорони тваринного світу та регулювання 
чисельності безпритульних тварин у Вараській міській 
територіальній громаді на 2021-2025 роки 

Рішення №36 від 
15.12.2020 

  Зміни рішення від 25.06.2021 №523 Рішення №523 від 
25.06.2021 

13 Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Рішення №37 від 
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http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/11232:rr1614-2019/component/documents/11232:rr1614-2019
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/11232:rr1614-2019/component/documents/11232:rr1614-2019
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/14311:rr424-2021
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/14311:rr424-2021
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/12845:rr22-2020
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/12845:rr22-2020
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/14650:rr522-2021
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/14650:rr522-2021
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/12921:rr35-2020
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/12921:rr35-2020
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/14703:rr532-2021
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/14703:rr532-2021
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/12922:rr38-2020
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/12922:rr38-2020
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/12924:rr41-2020
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/12924:rr41-2020
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/14655:rr526-2021
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/14655:rr526-2021
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/15792:rr842-2021
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/15792:rr842-2021
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/16035:rr995-2021
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/16035:rr995-2021
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/12925:rr40-2020
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/12925:rr40-2020
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/14656:rr527-2021
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/14656:rr527-2021
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/15782:rr832-2021
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/15782:rr832-2021
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/12953:rr36-2020
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/12953:rr36-2020
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/14629:rr523-2021
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/14629:rr523-2021
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/12954:rr37-2020


Продовження додатка 

№ 
з/п 

Назва програми Активне посилання 

Вараської міської територіальної громади  на 2021-2023 

роки 

15.12.2020 

  Зміни рішення від 20.08.2021 №629 Рішення №629 від 
20.08.2021 

14 Комплексна програма розвитку цивільного захисту 
Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 

роки 

Рішення №31 від 
15.12.2020 

  Зміни рішення від 28.05.2021 №406 Рішення №406 від 
28.05.2021 

  Зміни до рішення від 20.08.2021 №602 Рішення №602 від 
20.08.2021 

15 Програма розвитку та реалізації питань містобудування на 
території Вараської міської територіальної громади 
на 2021-2023 роки 

Рішення №34 від 
15.12.2020 

  Зміни рішення міської ради від 28.05.2021 №421 Рішення №421 від 
28.05.2021 

  Зміни рішення міської ради від 24.09.2021 №839 Рішення №839 від 
24.09.2021 

16  Програма розвитку культури та туризму на 2021-2025 

роки 

Рішення №39 від 
15.12.2020 

  Зміни до рішення від 30.04.2021 №366 Рішення №366 від 
30.04.2021 

  Зміни рішення від 28.05.2021 №414 Рішення №414 від 
28.05.2021 

17 Програма розвитку фізичної культури і спорту Вараської 
міської  територіальної громади на 2021 -2025 роки  

Рішення №33 від 
15.12.2020 

  Зміни рішення від 28.05.2021 №418 Рішення №418 від 
28.05.2021 

18 Комплексна програма підтримки сім’ї, дітей та молоді 
Вараської міської територіальної громади на 2021-

2025 роки 

Рішення від 15.12.2020 
№29 

  Зміни рішення від 28.05.2021 №416 Рішення від 28.05.2021 
№416 

  Зміни рішення від 20.08.2021 №599 Рішення від 20.08.2021 
№599 

19 Програма оздоровлення та відпочинку дітей Вараської 
міської територіальної громади на 2021-2025 роки 

Рішення від 15.12.2020 
№30 

  Зміни рішення від 28.05.2021 №415 Рішення від 28.05.2021 
№415 

20 Комплексна програма «Здоров’я» на 2021 рік Рішення від 15.12.2020 
№60 
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http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/12954:rr37-2020
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/15333:rr629-2021
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/15333:rr629-2021
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/12969:rr31-2020
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/12969:rr31-2020
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/14341:rr406-2021
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/14341:rr406-2021
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/15400:rr602-2021
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/15400:rr602-2021
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/12970:rr34-2020
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/12970:rr34-2020
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/14344:rr421-2021
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/14344:rr421-2021
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/15791:rr839-2021
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/15791:rr839-2021
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/12972:rr39-2020
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/12972:rr39-2020
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/14134:rr366-2021
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/14134:rr366-2021
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/14343:rr414-2021
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/14343:rr414-2021
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/12975:rr33-2020
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/12975:rr33-2020
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/14365:rr418-2021
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/14365:rr418-2021
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/12988:rr29-2020
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/12988:rr29-2020
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/14362:rr416-2021
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/14362:rr416-2021
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/15347:rr599-2021
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/15347:rr599-2021
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/12989:rr30-2020
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/12989:rr30-2020
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/14361:rr415-2021
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/14361:rr415-2021
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/13003:rr60-2020
http://doc.varash-rada.gov.ua/component/documents/13003:rr60-2020


Продовження додатка 

№ 
з/п 

Назва програми Активне посилання 

  Зміни рішення від 24.02.2021 №165 Рішення №165 від 
24.02.2021 

  Зміни до рішення від 14.04.2021 №311 Рішення №311 від 
14.04.2021 

21 Комплексна програма «Розумна Громада» на 2021-2024 

роки 

Рішення від 15.12.2020 
№61 

  Зміни рішення від 24.02.2021 №153 Рішення №153 від 
24.02.2021 

  Зміни рішення від 25.06.2021 №521 Рішення №521 від 
25.06.2021 

  Зміни рішення від 18.10.2021 №994 Рішення №994 від 
18.10.2021 

22 Програма розвитку малого і середнього підприємництва 
Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 

роки 

Рішення №107 від 
24.02.2021 

  Зміни рішення від 25.06.2021 року №515 Рішення №515 від 
25.06.2021 

23 Комплексної програма енергоефективності Вараської 
міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки 

Рішення №167 від 
24.02.2021 

  Зміни рішення від 25.06.2021 року №517 Рішення №517 від 
25.06.2021 

24 Програма "Громадський бюджет Вараської міської 
територіальної громади на 2021-2025 роки" 

Рішення №430 від 
04.06.2021 

25 Програма надання пільгових довготермінових кредитів на 
будівництво і придбання житла на 2021- 2023 роки 

Рішення №529 від 
25.06.2021 

26 Програма мобілізаційної підготовки, мобілізації та 
оборонної роботи у Вараській міській територіальній 
громаді на 2022-2025 роки 

Рішення № 603 від 
20.08.2021 

27 Програма забезпечення виконання управлінням праці та 
соціального захисту населення виконавчого 
комітету Вараської міської ради рішень суду 
та пов’язаних із ними стягнень на 2021 – 2023 роки 

Рішення №604 від 
20.08.2021 

28 Програма висвітлення діяльності Вараської міської ради 
та її виконавчих органів на 2022-2025 роки 

Рішення № 827 від 
24.09.2021 
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Інформація про виконання міських цільових програм за 2020 рік 

 
Назва програми, 

відповідальний виконавець 
програми 

Виділено 
фінансування, 

тис. грн. 

Використано, 
тис. грн. 

Невикористані 
кошти, 

тис. грн. 
Стан реалізації міських програм 

Програма соціальної допомоги 
в місті Вараш на 2018-2020 

роки 

(управління праці та 
соціального захисту населення 
виконавчого комітету 
Вараської міської ради) 

4 371,4 4 320,6 50,8 Відшкодовано компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих 
категорій громадян, які мають на це право, автомобільним транспортом 
загального користування за міськими маршрутами: Собор (м. Вараш) – 

Залізнична станція (м. Вараш), маршрутом №7 (Автовокзал – 

Реабілітаційний центр – Автовокзал), №8 (Хлібозавод – ЗОШ №4 – 

Ювілейний 11 – Автовокзал – Хлібозавод) №9 (Благоустрій – Журавлина 
–    вул.Набережна – Журавлина) та приміським маршрутом Вараш АС – 

Дачні ділянки, в сумі 1 963,8 тис. грн. Залишок – 0,2 тис. грн. 
Відшкодовано проїзд міжміським транспортом 1 раз на рік 164 учасникам 
ліквідації аварії на ЧАЕС 1 та 2 категорії  на суму 73,3 тис. грн. Залишок - 

26,7 тис. грн. утворився у зв’язку з пандемією COVID-19 в Україні та 
введенням карантинних заходів. Виплачено одноразову допомогу для 242 
ветеранів війни по 0,5 тис. грн. кожному на загальну суму 121,0 тис. грн. 
Виплачено 130 учасникам бойових дій одноразову допомогу на загальну 
суму 39,0 тис. грн.;  39 громадянам, яким виповнилось 90 і більше років – 

на загальну суму 11,7 тис. грн.; 1 учаснику УПА виплачено 0,5 тис. грн; 
250 особам з інвалідністю виплачено одноразову допомогу на загальну 
суму 75,0 тис. грн. Виплачено одноразову допомогу для 65 осіб І категорії 
з числа учасників ліквідації аварії на ЧАЕС по 1,0 тис. грн. кожному та 
для 577 осіб 2 і 3 категорії по 0,5 тис. грн. Всього для 642 осіб на загальну 
суму 353,5 тис. грн., залишок – 10,5 тис. грн. у зв’язку із зміною місця 
реєстрації та смертю осіб. Виплачено одноразову грошову матеріальну 
допомогу учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС 1, 2, 3 категорії та дітям з 
інвалідністю, пов’язаної з наслідками аварії для 1 514 осіб по 0,5 тис. грн. 
на загальну суму 757,0 тис. грн. Для фінансової підтримки міської 
організації ветеранів  використано 30,8 тис. грн.; міської організації 
Української спілки ветеранів Афганістану використано 10,9 тис. грн.; 
громадської організації «Ветеранська спілка учасників АТО та захисників 
Вітчизни» - 17,0 тис. грн., залишок – 4,0 тис. грн. у зв’язку із економним 
використанням енергоносіїв. Виплачена допомога на поховання 28 особам 

Додаток 2 

до листа виконавчого комітету  
Вараської міської ради 
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Продовження додатка 
Назва програми, 

відповідальний виконавець 
програми 

Виділено 
фінансування, 

тис. грн. 

Використано, 
тис. грн. 

Невикористані 
кошти, 

тис. грн. 
Стан реалізації міських програм 

на суму 112,0 тис. грн., залишок - 4,5 тис. грн. Виплачено 129 мешканцям 
міста, які опинились у скрутних життєвих обставинах 645,0 тис. грн. 
Забезпечено права громадян на пільги з послуг зв’язку на суму 62,1 тис. 
грн., залишок – 2,9 тис. грн. у зв’язку із зменшенням кількості 
користувачів пільг. Оздоровлено 6 ветеранів війни на суму 48,0 тис. грн. 
Залишок 0,2 тис. грн. у зв’язку із зниженням середньої вартості путівки. 

Комплексна  програма 
підтримки сім’ї, дітей та молоді 
міста Вараш на 2018-2020 роки  
(відділ у справах сім’ї, молоді 
та спорту  виконавчого 
комітету Вараської міської 
ради) 

235,0 218,3 16,7 Проведено 45 заходів за участю молоді, дітей та сімей, залучено понад 
3058 осіб на загальну суму 152,3 тис. грн., а саме: урочисті проводи 
призовників, отримали подарунок 34 особи; перевезено до збірного 
пункту 116 призовників; вручено 1 жінці нагрудний знак та посвідчення 
«Мати-героїня»; до Дня Соборності України залучено понад 200 осіб; до 
дня пам’яті Героїв Крут залучено понад 100 осіб; до свята Масляної - 

понад 200 осіб; до Дня станиці Вараш Пласт-НСОУ – понад 50 осіб; до 
Всесвітнього дня здоров’я та до Дня боротьби з тютюнопалінням - 255 

осіб; до Дня матері - 20 учасників; Міжнародного дня сім’ї - 50 учасників; 
до Міжнародного дня сім’ї для дітей переселенців, дітей з багатодітних та 
малозабезпечених сімей – 50 учасників; до Міжнародного Дня захисту 
дітей - 175 учасників; до Дня молоді – 200 учасників; до Дня родини - 30 

учасників; до свята Івана Купала – 50 учасників; до Дня міста - 200 

учасників; до Дня миру – 14 учасників; військово-спортивні змагання 
«Ну-мо, хлопці-козаки!» - 50 учасників; «16 днів проти насильства» - 20 

учасників; до Міжнародного дня людей з інвалідністю - 65 учасників; 
вітання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які є 
випускниками навчальних закладів – 3 учасника; до Дня захисника 
України» - 50 учасників; до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом – 500 

учасників; до Дня Святого Миколая для дітей-переселенців, дітей з 
багатодітних та  малозабезпечених сімей – 50 учасників; придбано 
подарунки до Дня Святого Миколая для дітей-сиріт, дітей позбавлених 
батьківського піклування – 75 учасників. Вручено новорічні подарунки 
600 дітям міста на 60,0 тис. грн. Закуплено обладнання та інвентар на 
проведення заходів на суму 6,0 тис. грн. (1 шатер). Економія в сумі 16,7 
тис. грн. виникла у зв’язку із поширенням на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID- 19, спричинений коронавірусом SARS-

CoV-2 та відповідно до встановлених карантинних обмежень. 
Міська програма соціального 
захисту та підтримки учасників 

75,0 

 

75,0 0 Виплачено одноразову матеріальну допомогу 15 учаснику АТО, учаснику 
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони по 5,0 тис. грн. 
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Продовження додатка 
Назва програми, 

відповідальний виконавець 
програми 

Виділено 
фінансування, 

тис. грн. 

Використано, 
тис. грн. 

Невикористані 
кошти, 

тис. грн. 
Стан реалізації міських програм 

антитерористичної операції та 
членів їх сімей – мешканців 
міста Вараш на 2018-2020 роки 

(управління праці та 
соціального захисту населення  

кожному на загальну суму 75,0 тис. грн.  

Комплексна  програма  
«Здоров’я» на 2020 рік 

(КНП ВМР «ВБЛ» (ДЗ «СМСЧ 
№3 МОЗ України»), КНП ВМР 
«Вараський ЦПМД», 
виконавчий комітет Вараської 
міської ради) 

45 625,7 45 222,3 403,4 КНП ВМР «ВБЛ» (ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України»): Проліковано в 
стаціонарі 3 813 хворих, амбулаторно пройшли лікування 139 456 
дорослих та 24 338 дітей на суму 40 588,2 тис. грн., відхилення 31,8 тис. 
грн. виникло у зв’язку з відшкодуванням орендарями витрат на 
комунальні послуги. Забезпечено ліками 97 онкохворих на суму 1 861,0 

тис. грн., забезпечено ліками 184 хворих на цукровий діабет на суму 300,0 
тис. грн. Залишок невикористаних коштів – 177,5 тис. грн. 
КНП ВМР «Вараський ЦПМД»: Вакциновано туберкуліном 900 дітей на 
суму 52,0 тис. грн.; забезпечено 2 хворих на фенілкетонурію спеціальним 
харчуванням на суму 236,9 тис. грн.; забезпечено ліками 36 онкохворих на 
суму 52,0 тис. грн. та 6 осіб із захворюванням крові на суму 1 169,4 тис. 
грн.; забезпечено ліками 7 хворих, що отримують гемодіаліз на суму 480,0 
тис. грн.; забезпечено 49 осіб та дітей з інвалідністю технічними засобами 
медичного призначення на суму 428,4 тис. грн. Проведено оплату 
комунальних послуг та енергоносіїв на суму 54,4 тис. грн. Залишок 
невикористаних коштів – 225,9 тис. грн., в т. ч. економія коштів по 
комунальних послугах в сумі 42,6 тис. грн. виникла у зв’язку з оплатою 
послуг власними коштами та відшкодуванням комунальних платежів за 
орендоване приміщення. 

Програма відпочинку та 
оздоровлення дітей міста 
Вараш на 2018-2020 роки 

(відділ у справах сім’ї, молоді 
та спорту  виконавчого 
комітету Вараської міської 
ради) 

695,2 232,6 462,6 Проведено 12 оздоровчих наметових таборів для дітей з інвалідністю (3), 
членів громадських організацій «Пласт» (4), «Ольбери» (1) та походів-

експедицій членів громадських організацій «ДАРУ» (3), «Ольбери» (1) на 
суму 79,5 тис. грн. В таборах та експедиціях взяло участь – 308 чол. 
різних вікових категорій. Економія в сумі 24,2 тис. грн. виникла у зв’язку 
із поширенням на території України гострої респіраторної хвороби 
COVID- 19, спричинений коронавірусом SARS-CoV-2 та відповідно до 
встановлених карантинних обмежень, тому заходи відбулися не в повному 
обсязі. Організовано перевезення 6 груп дітей на суму 44,3 тис. грн., 
залишок 3,6 тис. грн. Закуплено обладнання для проведення наметових та 
спортивно-туристичних таборів: рюкзак туристичний (4 шт.), арка 
спортивна надувна (1 шт.), основа під арку надувну (1 шт.), компресор (1 
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Продовження додатка 
Назва програми, 

відповідальний виконавець 
програми 

Виділено 
фінансування, 

тис. грн. 

Використано, 
тис. грн. 

Невикористані 
кошти, 

тис. грн. 
Стан реалізації міських програм 

шт.) на суму 20,0 тис. грн. Забезпечено послугами оздоровлення і 
відпочинку 24 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та 
підтримки, шляхом компенсації вартості путівки на оздоровлення через 
співфінансування з місцевого бюджету у вигляді інших субвенцій 
обласному бюджету на суму 88,8 тис. грн. Повернуто субвенцію в сумі 
434,8 тис. грн. у зв’язку із поширенням на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID- 19, спричинений коронавірусом SARS-

CoV-2 та відповідно до встановлених карантинних обмежень (відбулася 
лише одна оздоровча зміна в санаторіях Рівненської області). 

Програма реформування і 
розвитку житлово-

комунального господарства 
міста Вараш  на 2016-2020 роки 

(відділ майна комунальної 
власності міста виконавчого 
комітету Вараської міської 
ради) 

4 401,1 4357,7 43,4 Виконавець КМКП: придбано матеріалів для теплових мереж міста, на 
загальну суму 1 754,2 тис. грн. в т. ч.: кран кульковий – 17 шт. на 1 689,4 

тис. грн., теплолічильник звуковий 1 шт. – 64,8 тис. грн. Економія коштів 
за рахунок проведення відкритих торгів склала – 43,4 тис. грн. 
Виконавчий комітет ВМР: стягнення коштів за судовими рішеннями – 

2 603,5 тис. грн. Кошти оплачено у  зв’язку з призупиненням проведення 
платежів за платіжними дорученнями  виконавчого комітету ВМР за всіма 
КПКВК МБ та кодами економічної класифікації видатків бюджету, крім 
захищених видатків, визначених Бюджетним кодексом України, до 
проведення органами казначейства примусового стягнення завданої 
шкоди по рішенню Господарського суду Рівненської області з рахунку ВК 
ВМР. 

Програма благоустрою міста 
Вараш  на 2016-2020 роки 

(відділ майна комунальної 
власності міста виконавчого 
комітету Вараської міської 
ради) 

24 257,9 24 253,3 4,6 Використано 601 168 кВт.год. на суму 1 568,9 тис. грн. Забезпечено 
утримання повітряних ліній – 4,25 км, кабельних ліній – 63,1 км, щитків – 

51 шт., лічильників – 51 шт., 2 080 світлоточок, на суму 2 234,9 тис. грн. 
Забезпечено догляд зелених насаджень площею 209 702 м², лісу 
Ювілейного 33,2 тис. м², територію парку в районі НТЦ 44,0 тис. м², 
Брусилівської гори 300,0 тис. м², 285 шт. урн та баків для сміття та 
благоустрою міста на загальну суму 4 575,8 тис. грн. Забезпечено 
утримання доріг 356 627 м², 107 866 м² пішохідних доріжок, автобусних 
зупинок 41 шт. (5 651 м²), Набережної р.Стир 156,4 м², площі газонів в 
межах міста 209,702 тис.  м², мосту 650 м², скверу 2 977 м²  на суму 
12 392,1 тис. грн. Утримано в належному стані 4,3 га кладовища на суму 
260,1 тис. грн., влаштовано благоустрій кладовища - 711,7 тис. грн. 
Оновлено основних засобів (придбання спецтехніки) з внесенням в 
статутний капітал на загальну суму 2 499,2 тис. грн., придбано: 
автомобіль ГАЗ-53 - 175,0 тис. грн.; резервуар з обладнання для 
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Продовження додатка 
Назва програми, 

відповідальний виконавець 
програми 

Виділено 
фінансування, 

тис. грн. 

Використано, 
тис. грн. 

Невикористані 
кошти, 

тис. грн. 
Стан реалізації міських програм 

автомобілю ГАЗ-53 - 54,0 тис. грн.;  причіп тракторний - 79,0 тис. грн.;  
трактор (з кабіною) - 199,3 тис. грн.; міський пасажирський автобус 
ЕТАЛОН - 1991,9 тис. грн. Проведено 152 мікробіологічних та санітарно-

технічних досліджень води поверхневих водойм та піску в м.Вараш – 10,6 

тис. грн. Залишок невикористаних коштів 4,6 тис. грн. 
Програма розвитку та 
реалізації питань 
містобудування у місті Вараш 
на 2018-2020 роки 

(управління містобудування, 
архітектури та капітального 
будівництва виконавчого 
комітету Вараської міської 
ради) 

186,7 185,5 1,2 Розроблено  проект детального плану території  по вулиці Набережна в 
м.Вараш Рівненської області  на суму 49,5 тис. грн. Виконано топографо-

геодезичні роботи вул.Набережна в м.Вараш Рівненської області на суму 
37,9 тис. грн. Надано геодезичні послуги та проведено зйомки масштабу 
1:500 в районі вул.Граничної, 1-го Травня, ім.Костюка с.Заболоття – 49,3 

тис. грн. Проведено послуги з топографо-геодезичного знімання 
с.Заболоття – 48,8 тис. грн. Залишок невикористаних коштів становить 1,2 
тис. грн.  

Програми співфінансування  
ремонтів житлових будинків 
ОСББ м. Вараш на 2016-2020 

роки (відділ майна комунальної 
власності міста виконавчого 
комітету Вараської міської 
ради) 

6 000,0 5 354,0 646,0 Для проведення ремонтів в житлових будинках ОСББ використано          
5 354,0 тис. грн. з міського бюджету ( 80% від загальної кошторисної 
вартості). Всього взяли участь у заходах програми 18 ОСБ (24 житлових 
будинків). На покрівельні роботи – 6 ОСББ (8 будинків) – 1 885,1 тис. грн. 
На сантехнічні роботи – 10 ОСББ (11 будинків) – 2 483,0 тис. грн. На 
міжпанельні шви – 3 ОСББ (5 будинків) – 985,9 тис. грн.  

Програма «Питна вода» 
м.Вараш на 2006-2020 роки. 
(відділ майна комунальної 
власності міста виконавчого 
комітету Вараської міської 
ради) 

2 694,3 1 886,4 807,9 Придбано матеріалів та обладнання для систем водопостачання та 
водовідведення  на суму 664,8 тис. грн.,  залишок становить 649,1 тис. 
грн.,  у  зв’язку з тим, що процедура відкритих торгів на придбання  
решітки механічної гребельної розрахунковою вартістю 600,0 тис. грн. не 
відбулася з причини відсутності учасників. Придбано обладнання для 
водопровідних мереж, водозабірних скважин, КНС, НС – 1 186,9 тис. грн., 
економія коштів за рахунок проведення відкритих торгів – 156,1 тис. грн. 
Проведено 378 мікробіологічних досліджень води господарсько-питного 
користування в м. Вараш – 34,7 тис. грн., залишок – 2,7 тис. грн. 

Програма розвитку фізичної 
культури та спорту 
територіальних громад 
Вараської міської ради  на 
2018-2020 роки 

(відділ у справах сім’ї, молоді 

636,3 633,7 2,6 Проведено 31 спортивно-масових заходів на 380,3 тис. грн. Проведено 
міські змагання «Сімейні перегони» в яких взяло участь 8 сімей (80 
учасників) та приймали участь в обласних перегонах. Забезпечено 
спортсменів-інвалідів міста в обласних іграх інвалідів Рівненщини з 
плавання, на яких  вибороли 5 - перших 3-других,  на суму 1,3 тис. грн. 
Проведено міські та участь в обласних змаганнях «Олімпійське лелеченя». 
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Продовження додатка 
Назва програми, 

відповідальний виконавець 
програми 

Виділено 
фінансування, 

тис. грн. 

Використано, 
тис. грн. 

Невикористані 
кошти, 

тис. грн. 
Стан реалізації міських програм 

та спорту  виконавчого 
комітету Вараської міської 
ради) 

Виплачено стипендію міського голови 27 спортсменам та тренерам міста 
на загальну суму 240,6 тис. грн. Придбано 31 спортивних кубків та 249 
медалей на суму 11,5 тис. грн. Економія коштів в сумі 2,6 тис. грн 
пов’язана з відміною проведення чемпіонату області з легкої атлетики у 
зв’язку з карантинними обмеженнями. 

Програма розвитку 
автомобільних доріг, 
дорожнього руху та його 
безпеки у місті Вараш на 2016-

2020 роки 

(відділ майна комунальної 
власності міста виконавчого 
комітету Вараської міської 
ради) 

2 312,5 2 312,1 0,4 Виконано ремонт доріг власними силами КП «Благоустрій» ВМР:  
бетонних робіт 896,61 м.кв., встановлено 275 шт. бордюр,  поребрика 109 
м.п., укладена бруківка - 92,0 м.кв. на загальну суму 818,0 тис. грн. 
Виконано згідно договору підряду КП «Благоустрій» ВМР 2 190 м.кв. 
асфальтобетонних  робіт на  дорогах міста на суму 593,3 тис. грн. 
Улаштовано 3 навіси автобусних зупинок (по вул. Рівненська та 
Комунальна, проспекту Шевченка (гурт. №3) – 249,9 тис. грн. Придбано 
63 дорожніх знаки – 65,8 тис. грн. Проведено розмітку 1 393,86 м.кв.;                  
30,226 км. – 585,1 тис. грн. Залишок невикористаних коштів становить 
0,344 тис. грн. 

Програма поводження з 
відходами м. Вараш на 2016-

2020 роки 

(відділ майна комунальної 
власності міста виконавчого 
комітету Вараської міської 
ради) 

175,3 175,2 0,1 На реалізацію Проєкту «Перетворимо сміття на гроші: організація 
роздільного збору  сміття  в с. Заболоття» КП «Благоустрій» ВМР 
виділено кошти в сумі - 175,3 тис. грн. (з місцевого бюджету – 26,8 тис. 
грн., з обласного бюджету – 148,5 тис. грн.), використано - 175,2 тис. грн. 
(з місцевого бюджету – 26,7 тис. грн., з обласного бюджету – 148,5 тис. 
грн.). Придбано 9 контейнерів для роздільного збирання ТВП на суму 86,0 

тис. грн.,  2 пластикових контейнери – 12,6 тис. грн. та прес гідравлічний 
– 49,9 тис. грн. Для облаштування трьох контейнерних майданчиків, 
виготовлення інформаційних листівок, наліпок та табличок на контейнери 
використано 26,7 тис. грн. Залишок невикористаних коштів становить 
0,07 тис. грн. 

Програма розвитку малого і 
середнього підприємництва в 
місті Вараш на 2018-2020 р 

(відділ економіки виконавчого 
комітету Вараської міської 
ради) 

2,2 0,7 1,5 Проведено 2 урочистих заходи та нагороджено 5 осіб з нагоди Дня 
підприємця та 1 особу до Дня побутового обслуговування населення на 
загальну суму 0,7 тис. грн., залучено 50 підприємців. Проведено 5 

семінарів з основ підприємницької діяльності за темою «Генеруй бізнес-

ідею та розпочни свій бізнес» та 2 вебінари на тему «Планування власної 
справи», якими охоплено 60 осіб. Проведено навчання 186 безробітних, 
перенавчання та підвищення кваліфікації 164 осіб. Здійснено 25 
обстежень об’єктів торгівлі та побутового обслуговування населення. 
Проведено 16 семінарів для 128 роботодавців (в т. ч. 8 онлайн вебінари 
для 56 роботодавців), з яких – 14 роботодавців, що працюють у сфері 
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Продовження додатка 
Назва програми, 

відповідальний виконавець 
програми 

Виділено 
фінансування, 

тис. грн. 

Використано, 
тис. грн. 

Невикористані 
кошти, 

тис. грн. 
Стан реалізації міських програм 

побуту, з метою роз’яснення чинного законодавства щодо ведення 
соціально-відповідального бізнесу, легалізації «тіньової зайнятості», 
детінізації заробітної плати найманих працівників. Фінансування в обсязі 
1,5 тис. грн. не використано в зв’язку із економією при проведенні 
ділових зустрічей та інформаційних заходів. 

Програма економічного і 
соціального розвитку 
Вараської міської об’єднаної 
територіальної громади 

на 2020 рік 

(відділ економіки виконавчого 
комітету Вараської міської 
ради) 

45,0 44,6 0,4 Для провадження діяльності щодо взаємодії та співпраці міст, більш 
ефективного здійснення органами місцевого самоврядування своїх 
повноважень, захисту прав та інтересів територіальної громади, сприяння 
зміцненню інституту місцевого самоврядування, міжнародній співпраці та 
обміну досвідом, налагодженню співпраці працівників центральних, 
місцевих і регіональних органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування, інших установ, Вараською міською радою підписано 
угоди про членство в добровільних недержавних неприбуткових 
об'єднаннях: ВАОМС «Асоціація міст України», ДООМС «Рівненське 
регіональне відділення АМУ», асоціація «Енергоефективні міста 
України», місцева асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація 
відкритих міст» та сплачено членських внесків на суму 44,6  тис. грн. 

Програма реалізації 
природоохоронних заходів 
міста Вараш на 2018-2020 роки 

(відділ майна комунальної 
власності міста виконавчого 
комітету Вараської міської 
ради) 

455,9 192,8 263,1 На придбання зелених насаджень, міндобрив та засобів захисту рослин 
використано – 192,8 тис. грн., економія коштів – 2,1 тис. грн. КП 
«Благоустрій» ВМР придбано: 5 шт. – слив Піссарді, 5 шт. - катальп Нана, 
5 шт. - сакур, 5 шт. - бузку Шарль жолі, 5 шт. - магнолій, 870 шт. - троянд, 
30 шт. – туй, на загальну суму 192,8 тис. грн.  На придбання насосного і 
технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої 
технічні можливості на комунальних каналізаційних системах виділено 
кошти в сумі 261,00 тис. грн. на придбання 4-х затворів щитових та 1-го 
насоса, але у листопаді 2020 року було оголошено спрощену закупівлю 
обладнання, торги не відбулися з причини відсутності учасників. 

Міської Програми з 
відзначення до державних, 
професійних та місцевих свят, 
ювілейних дат, заохочення за 
заслуги перед громадою міста 
Вараш на 2018 -2020 роки»  
(відділ кадрової політики, 
нагород та запобігання 
корупції виконавчого комітету 

500,0 490,9 9,1 Нагороджено грошовою винагородою, грамотою виконавчого комітету та 
Подякою міського голови 727 осіб та колективів, з них: грошовою 
винагородою – 658 особи на суму 465,1 тис. грн., грамотою виконавчого 
комітету міської ради та Подякою міського голови – 276 осіб. Придбано 
продукції (бланки Грамот, бланки Подяк, рамки для грамот та Подяк, 
конверти, квіти) на суму 25,8 тис. грн. За відсутності клопотань від 
керівників підприємств, установ та організацій міста,  не виникало 
потреби у підготовці проєктів розпоряджень міського голови про 
нагородження грошовою винагородою, придбанні бланків Грамот, бланків 
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Продовження додатка 
Назва програми, 

відповідальний виконавець 
програми 
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фінансування, 

тис. грн. 

Використано, 
тис. грн. 

Невикористані 
кошти, 

тис. грн. 
Стан реалізації міських програм 

Вараської міської ради) Подяк, рамок для грамот та Подяк, конвертів, квітів, що спричинило 
невикористання кошти в сумі 9,1 тис. грн. 

Міська програма «Харчування 
учнів закладів загальної 
середньої освіти Вараської 
міської територіальної громади 
на 2020-2022 роки» 

(управління освіти виконавчого 
комітету Вараської міської 
ради) 

4 484,1 3 779,4 704,7 Забезпечено безкоштовним харчуванням 2 178 учнів 1-4 класів в сумі 
3 026,3 тис. грн.; безкоштовним харчуванням 391 учнів 5-11 класів із 
числа пільгових категорій в сумі 566,4 тис. грн.; фінансуванням 
харчування 192 дітей, які відвідують групи продовженого дня, за 
рішенням педагогічних рад загальноосвітніх начальних закладів звільнені 
від плати за харчування в сумі 186,7 тис. грн.  Залишок коштів в сумі 
704,7 тис. грн. виник у зв’язку із зменшенням навчальних днів у 2020 році 
через запровадження карантинних заходів та зменшенням кількості 
дітоднів. 

Міська програма  розвитку 
культури та туризму на 2018-

2020 роки 

(відділ культури та туризму 
виконавчого комітету 
Вараської міської ради) 

103,3 103,2 0,1 Проведено 22 культурно-освітніх заходів: урочистості та концертні 
програми до державних, міських, професійних, календарно-обрядових  
свят, мітингів, вечорів пам’яті, творчих  вечорів, фестивалів та конкурсів 
різних рівнів; огляди самодіяльної народної творчості; виставки робіт  
образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва. Придбано 
предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю — 54,4 тис. грн. Кошти 
використовувались для придбання рекламної продукції, придбання 
сувенірів для нагородження переможців конкурсів та фестивалів, 
придбання квітів, корзин для святкових концертів та вшанування пам'яті. 
Придбання інших товарів, які використовувалися у міських заходах 
«Оплата послуг (крім комунальних)» - 5,8 тис. грн. Оплачено проживання 
та харчування учасників фестивалів, оплачувались транспортні  послуги.  
«Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не 
віднесені до заходів розвитку» - 43,0 тис. грн. Проведено оплату за виступ 
колективу у березні 2020 року до святкування 206-ї річниці від дня 
народження Т.Г. Шевченка. В результаті проведених заходів одержали 
економію коштів в сумі 0,1 тис. грн.  

Програма розвитку парку 
культури та відпочинку міста 
Вараш на 2015-2020 роки 

(відділ культури та туризму 
виконавчого комітету 
Вараської міської ради) 

1 390,8 1 333,3 57,5 На території парку культури та відпочинку виготовлено та встановлено  
вуличний спортивно-тренажерний майданчик з такими елементами: 
тренажер вуличний «Велоспорт», тренажер  «Віджим від ніг», вуличний 
настільний теніс, колода вулична «Рівновага», тренажер «Шахи», 
тренажер для рук, тренажер «Маятник», тренажер «Весла», тренажер 
«Віджим рук», спортивний комплекс Street workout, стінка для лазіння 
«Метелик», тренажер «Лижі», гойдалка-балансир на загальну суму 148,3 
тис. грн. Придбано кондиціонер на суму 12,3 тис. грн. та комплект меблів 

$f8ABA0|PQXYXu¢¤¡¦¡¤¡¯¡± 
$f8ABA0|PQXYXu¢¤¡¦¡¤¡®¡´ 



Продовження додатка 
Назва програми, 

відповідальний виконавець 
програми 

Виділено 
фінансування, 

тис. грн. 

Використано, 
тис. грн. 

Невикористані 
кошти, 

тис. грн. 
Стан реалізації міських програм 

загальною вартістю 7,7 тис. грн. Придбано мотоблочний агрегат на суму 
49,4 тис. грн., причіп до нього - 6,8 тис. грн., подрібнювач гілок - 13,3 тис. 
грн. та лопату для снігу - 6,9 тис. грн. Для забезпечення функціонування 
закладу було виплачено заробітної плати працівникам закладу: КЕКВ 
2111 - 779,7 тис. грн., КЕКВ 2120 - 174,5 тис. грн. Придбано інструментів,  
господарських та канцелярських товарів на суму 24,6 тис. грн. Здійснено 
оплату послуг на суму 54,9 тис. грн., а саме: оплату послуг з вивозу та 
захоронення побутових відходів та інших послуг - 49,0 тис. грн., оплату 
інших енергоносіїв - 3,4 тис. грн., оплачено земельний податок - 2,5 тис. 
грн. Проведено очищення території парку від сухих, фаутних та 
повалених дерев, а також виготовлено власними силами малі архітектурні 
форми для облаштування парку. Одержана економія коштів, 
передбачених для утримання КЗ «ПКТВ» в сумі 57,5 тис. грн. 

Програма цільової фінансової 
підтримки Кузнецовського 
міського комунального 
підприємства на період 2017 – 

2027 роки 

(відділ майна комунальної 
власності міста виконавчого 
комітету Вараської міської 
ради) 

9 925,6 9 925,6 0 Кошти в сумі 9 925,6 тис. грн. виділено та використано на погашення 
кредиторської заборгованості КМКП перед ДП НАЕК «Енергоатом» ВП 
РАЕС, в т. ч.: всього за теплову енергію – 8 671,5 тис. грн.; всього за 
водопостачання – 1 254,1 тис. грн. 

Міська програма забезпечення 
житлом учасників 
антитерористичної операції, 
операції об’єднаних сил, членів 
сімей загиблих (померлих) 
учасників АТО/ООС на 2018-

2020 роки (головний спеціаліст 
з обліку житла) 

1 000,0 1 000,0  0 Кошти виділені для забезпечення житлом на умовах співфінансування - 

виділення часткової компенсації коштів із місцевого бюджету учасникам 
Програми – 1 000,0 тис. грн. Здійснено виплату адресної допомоги 5 
учасникам Програми. 

Програма розвитку земельних 
відносин Вараської міської 
територіальної громади на 
2019-2021 роки 

(відділу з питань регулювання 
земельних відносин 

32,5 7,5 25,0 Складено електронний документ (обмінних файлів в форматі ХМL) по 
межі с.Заболоття, Володимирецького району, Рівненської області на суму 
7,5 тис. грн., забезпечено оновлення інформації про межі населеного 
пункту в автоматизованій базі даних Державного земельного кадастру, з 
послідуючою реєстрацією. На виконання заходу: оформлення 
правовстановлюючих документів на право користування земельними 
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Продовження додатка 
Назва програми, 

відповідальний виконавець 
програми 

Виділено 
фінансування, 

тис. грн. 

Використано, 
тис. грн. 

Невикористані 
кошти, 

тис. грн. 
Стан реалізації міських програм 

виконавчого комітету 
Вараської міської ради) 

ділянками комунальної власності (виготовлення документації із 
землеустрою), виділено – 25,0 тис. грн., залишок невикористаних коштів – 

25 тис. грн. 
Міська програма «Безпечне 
місто» на 2019-2023 роки 

(відділ з питань НС та ЦЗН  
виконавчого комітету 
Вараської міської ради) 

15,0 15,0 0 Використано 15,0 тис. грн. на виконання заходів програми, які спрямовані 
на впровадження в місті Вараш сучасної системи відеоспостеження, а 
саме: на технічне обслуговування Системи відеоспостереження, 
оновлення програмного забезпечення (не менше 2-х разів на рік). 

Програма розвитку і реалізації 
питань нового будівництва, 
реконструкції, модернізації та 
капітального ремонту об’єктів 
житлового фонду та 
інфраструктури Вараської 
міської територіальної громади 
на 2020-2022 роки 

(управління містобудування, 
архітектури та капітального 
будівництва виконавчого 
комітету Вараської міської 
ради) 

79 903,3 64 512,9 15 390,4 Проведено експертне обстеження 12 ліфтів на суму 54,9 тис. грн., 
виготовлено ПКД 12 ліфтів – 66,3 тис. грн., виконано позачерговий 
техогляд 12 ліфтів – 10,6 тис. грн.,  проведено капремонт (модернізацію) 9 
ліфтів – 6 388,5 тис. грн., проведено капремонт 3 ліфтів – 467,0 тис. грн., 
проведено експертне обстеження 18 ліфтів ж/б ОСББ – 82,6 тис. грн., 
виготовлено ПКД на капремонт (модерн.) 21 ліфта – 102,7 тис. грн., 
виконано позачерговий техогляд 26 ліфтів ж/б ОСББ – 25,9 тис. грн., 
проведено капремонт (модерн.) 16 ліфтів ж/б ОСББ – 11 423,3 тис. грн., 
проведено капремонт 10 ліфтів ж/б ОСББ- 1 807,5 тис. грн.,  виготовлено 
ПКД на капремонт покрівель ж/б – 287,6 тис. грн.,  виготовлено ПКД на 
капремонт міжпанельних швів 8 ж/б – 274,8 тис. грн., проведено 
капремонт покрівель 6 ж/б – 5 856,2 тис. грн., проведено капремонт між 
панельних швів 20 ж/б – 5 649,6 тис. грн., виготовлено ПКД на капремонт 
ІТП та трубопроводу холодного водопостачання (встановлення приладів 
обліку) в 37 ж/б – 457,7 тис. грн., проведено капремонт ІТП та 
трубопроводу холодного водопостачання (встановлення приладів обліку) 
в 94 ж/б – 23 945,8 тис. грн., розпочато реконструкцію водопровідної 
мережі від ВК-184 до ВК-35 – 1 493,1 тис. грн.,  виготовлено ПКД та 
проведено експертизу на капремонт а/б покриття вул. Соборна в м. Вараш 
(коригування) – 73,3 тис. грн., виготовлено ПКД на  капремонти 
облаштування світлофорів на два перехрестя: вул. Соборна та дороги 
Рівненська, вул. Лесі Українки та вул. Героїв Небесної Сотні в м. Вараш  - 
179,0 тис. грн.,  проведено капремонт (заміна вікон) громадського 
будинку стоматологічної поліклініки (КНП ВМР «Вараський ЦПМД») – 

499,9 тис. грн., завершено будівництво мультифункціонального 
майданчика для занять ігровими видами спорту на території Вараської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №2 – 1 346,0 тис. грн., виготовлено ПКД 
на капремонт фасадів ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу №6 ВМР – 
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Продовження додатка 
Назва програми, 

відповідальний виконавець 
програми 

Виділено 
фінансування, 

тис. грн. 

Використано, 
тис. грн. 

Невикористані 
кошти, 

тис. грн. 
Стан реалізації міських програм 

61,1 тис. грн.,  проведено капремонт покриття (заміна покрівельного 
килима) ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу №7 ВМР – 1 316,3 тис. 
грн., розпочато виготовлення ПКД на реконструкцію полігону ТПВ м. 
Вараш – 120,8 тис. грн., виготовлено ПКД на капремонт зовнішнього 
освітлення та проведено капремонт зовнішнього освітлення вул. 
Енергетиків, Комунальна – 2 522,3 тис. грн. Залишок не використаних 
коштів 15 390,4 тис. грн., з них відповідно до договору про надання 
субвенції РОДА не розпочато роботи по капремонту вулиць і доріг на 
суму 8 837,9 тис. грн., новому будівництві ліцею в м. Вараш м-р 
Ювілейний (в т. ч. виготовлення ПКД) - 3 200 тис. грн. 

Всього 189 524 170 633 18 891  
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