
Біографічна довідка 

Варшави Миколи Миколайовича

Я, Варшава-Микола Миколайович народився в місті Рожище Волинської 
області і

У 1999 закінчив Рожищенську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 1.
У 1999 вступив до Національної академії державної податкової служби 

України, яку закінчив у 2004 та здобув спеціальність «Правознавство».
У червні 2004 розпочав працювати в Державній податковій інспекції у 

м. Луцьку на посаді Державного податкового інспектора відділу планування 
та інформаційного забезпечення Управління стягнення податкового боргу.

У 2005 вступив до Київського національного економічного університету 
імені В.Гетьмана, який закінчив у 2007 та здобув спеціалізацію «Магістр» по 
спеціальності «Державна служба».

З вересня—2005 по липень 2008 працював старшим державним
податковим інспектором Юридичного відділу Державної податкової інспекції і 
у м. Луцьку.

З березня 2009 по листопад 2011 працював Головним спеціалістом з 
ревізійної роботи Відділу служби міжнародних автомобільних перевезень, 
ревізійної та технічної політики Державної адміністрації автомобільного 
транспорту.

З листопада 2011 по листопад 2019 працював в Міністерстві 
інфраструктури України на посадах:

головний спеціаліст відділу стратегії розвитку автомобільного та 
міського транспорту Департаменту автомобільного транспорту;

головний ""спеціаліст Відділу аудиту ефективності Управління 
внутрішнього аудиту;

головний спеціаліст Відділу технічного регулювання, охорони праці та 
соціальної політики Управління безпеки на транспорті та технічного 
регулювання;

начальник Відділу технічного регулювання, охорони праці та соціальної 
політики Управління безпеки на транспорті та технічного регулювання;

керівник Експертної групи з безпеки руху та перевезень Директорату з 
безпеки на транспорті.

У 2017 вступив до Львівського регіонального інституту державного 
управління Національної академії державного управління при Президентові 
України, який закінчив у 2019 та здобув спеціальність «Публічне управління 
та адміністрування».

З листопада 2019 по лютий 2021 працював в ТОВ «Шерон Груп» на. 
посаді директора.

З червня 2021 року працював на посаді начальника Відділу юридичного 
забезпечення Державного науково-дослідного інституту з лабораторної 
діагностики та ветеринарно - санітарної експертизи.

З червня 2022 року по цей час голова Рожищенської районної 
організації Товариства Червоного Хреста України.



МОТИВАЦІИНИИ л и с т

Я, Варшава Микола Миколайович, хочу та маю бажання долучитися до 
реалізації громадянами конституційного права на участь у вирішенні питань 
місцевого значення.

Під час військової агресії особливої актуальності набуває злагоджена та 
ефективна робота всіх інституцій громадянського суспільства.

Для мене дуже важливо реалізувати свої професійні знання, досвід, 
здібності та навички, які можуть принести користь і покращити наше місто 
та територіальну громаду.

Маю бажання допомагати спільно працювати та досягати важливих для 
місцевого значення цілей.



ЗВІТ 
Рожшценської районної організації Товариства Червоного Хреста України

Рожищенська районна організація Товариства Червоного Хреста України слугує надійним 
партнером та помічником людям і держави в соціальній сфері.

Організація надає допомогу внутрішньо переміщеним особам; одиноким людям похилого 
віку; людям з інвалідністю; сім’ям, які опинилися в складних життєвих обставинах; дітям сиротам; 
матерям/батькам одинакам; сім’ям загиблих у війні та іншим соціально незахищеним категоріям 
населення.

1. За результатами півріччя діяльності Рожищенської районної організації Товариства 
Червоного Хреста України волонтерами та соціальними працівниками було видано допомоги 
більше 1 млн. грн.

2. Видача допомоги здійснювалась в приміщенні Рожищенської районної організації 
ТЧХУ (вул. К. Шилокадзе,19 та вул. Незалежності 43), а також в місцях загального проживання 
внутрішньо переміщених осіб:

Рожищенський навчально-реабілітаційний центр (вул. К. Шилокадзе, 13); 
гуртожитки Рожищенського фахового коледжу (вул. Шевченка 2 і Грушевського 14).

3. Загальна кількість людей, що звертались та отримали допомогу від Рожищенської 
районної організації Товариства Червоного Хреста України становить близько 2 тисяч осіб.

4. За II півріччя 2022 року для вразливих груп населення було надано наступну 
натуральну допомогу:

більше 300 продуктових сімейних наборів; більше 400 гігієнічних сімейних наборів; 
близько 100 гігієнічних чоловічих/жіночих наборів; близько 200 транзитних харчових/гігієнічних 
дитячих наборів; 100 наборів постільної білизни; близько 50 кг. дитячого сухого молока; 
більше 100 пач. підгузків дорослих/дитячих; білизни дитячої (трусики та футболки) білше 600 шт. 
макарони/каші (пластівці) більше 60 кг.; дитяче харчування більше 100 кг.; більше 100 пач. 
води/соки.

5. Рожищенською районною організацією Товариства Червоного Хреста України в II 
півріччі 2022 року:

- в місце загального проживання внутрішньо переміщених осіб, а саме гуртожиток 
Рожищенського фахового коледжу по вул. Грушевського 14 надано надано холодильник Samsung 
та мікрохвильову піч;

- в КП "Рожищенська багатопрофільна лікарня" надано холодильник Samsung та 100 
комплектів постільної білизни;

- в Рожищенський дитячий притулок надано пральну машину Samsung;
- в укритя та дошкільних закладів м. Рожище надано медичні аптечи, антисептики та 

медичні маски.

6. В II півріччі 2022 року Рожищенською районною організацією Товариства Червоного 
Хреста України реалізовано Міні -  Грант: - «Подаруй дитині надію», а саме придбано 
реабілітаційне обладнання в Рожищенський навчально-реабілітаційний, ( набір сенсорних м’ячів, 
гойдалка реабілітаційна, масажний килимок.




