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Відбулося засідання
виконавчого комітету
30 січня 2020 року, міський голова Сергій Анощенко

провів чергове засідання виконавчого комітету, під час
якого було розглянуто 19 питань порядку денного.

Зокрема, рішеннями виконавчого комітету затверд-
жено план комплектування навчально-методичного
центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності
Рівненської області слухачами з функціонального на-
вчання у сфері цивільного захисту на 2020 рік, а також
Правила приймання стічних вод до системи централі-
зованого водовідведення міста Вараш.

У зв’язку із кадровими змінами, рішеннями виконав-
чого комітету внесено зміни до складу спеціальної ко-
місії для вжиття заходів щодо запобігання різкому
зростанню безробіття під час масового вивільнення
працівників та до складу постійно діючої комісії з пи-
тань розгляду звернень громадян.

Враховуючи пропозиції громадської комісії з житло-
вих питань виконавчого комітету міської ради, на під-
ставі Житлового кодексу та Правил обліку громадян,
які потребують поліпшення житлових умов, виконав-
чим комітетом прийняті рішення: про надання жилого
приміщення; про внесення змін до облікових справ
громадян, які потребують поліпшення житлових умов;
про включення до списку осіб, які користуються пра-
вом першочергового одержання жилих приміщень; про
прийняття на квартирний облік.

Також, під час засідання виконавчого комітету, розгля-
нуто низку питань соціально-правового захисту прав
дітей та інтересів неповнолітніх мешканців громади.

У школах Вараша 
облаштовують ресурсні кімнати

В закладах загальної середньої освіти міста Вараша
№ 1, 2, 4 та 5, де функціонують інклюзивні класи, за
кошти державної субвенції та місцевого бюджету,
облаштовано ресурсні кімнати.

Ресурсна кімната – це спеціально обладнаний освітній
простір. Спеціально організований освітній процес, спря-
мований на гармонійний емоційний, психічний та фізич-
ний розвиток дитини, групи дітей з особливими освітніми
потребами. Саме спеціально організований освітній про-
стір дає змогу кожній дитині реалізувати своє право на
освіту, максимально розкрити освітній і особистісний по-
тенціал та подолати бар’єри соціалізації.

Організація простору в ресурсній кімнаті відбувається
завдяки розділенню його на зони: навчально-пізнавальна
та побутово-практична. Простір побутово-практичної зони
обладнується кухнею та їдальнею. У цій зоні діти здобу-
вають і засвоюють навички самообслуговування, які до-
поможуть їм адаптуватися та інтегруватися у суспільство.

До навчально-пізнавальної зони відноситься: робоче
місце вчителя, індивідуальні місця для навчання (парти),
місце для групових та індивідуальних занять, сенсорний
куток, ігрова зона.

Сенсорний куток в ресурсній кімнаті створюється з

метою релаксації і для проведення корекційної роботи
психолога. Саме в сенсорному куточку допомагають
дітям зняти психоемоційне напруження, розвивати та
вдосконалювати сенсорні, вестибулярні і рухові можли-
вості дітей.  

До уваги суб’єктів 
господарювання!

У Вараській міській об’єднаній територіальній громаді
оголошено карантинні заходи у зв’язку з підвищенням
захворюваності на грип та ГРВІ та тимчасове призупи-
нення освітнього процесу у закладах загальної та по-
зашкільної освіти міста Вараш та села Заболоття.

З метою дотримання санітарно-гігєнічних та протие-
підемічних режимів, суб’єктам господарювання не-
обхідно:

- забезпечити регулярне, щоденне проведення профі-
лактичних дезінфекційних заходів на підпорядкованих
об’єктах дезінфекційними засобами, що дозволені зако-
нодавством до застосування;

- проводити у приміщеннях провітрювання та вологе
прибирання, забезпечити дезінфекційні заходи щодо
попередження можливої контактної передачі збудника
хвороби (дезінфекція дверних ручок, перил, облад-
нання тощо);

- на підприємствах торгівлі та громадського харчу-
вання забезпечити контроль за дотримання персоналом
маскового режиму, своєчасною зміною масок; здійсню-
вати санітарну обробку технологічного обладнання, ви-
робничого інвентарю, зворотної тари для перевезення
харчових продуктів; забезпечити використання персона-
лом одноразових рукавичок для проведення відпуску не
розфасованих готових до споживання харчових продук-
тів, кулінарних виробів тощо;

- керівникам автотранспортиних підприємств забез-
печити організацію проведення вологого прибирання па-
сажирського транспорту після закінчення робочої зміни
з використанням засобів дезінфекції, що дозволені за-
конодавством до застосування та забезпечити недопу-
щення виходу на лінію громадського транспорту з
несправною опалювальною системою.

07 лютого 2020 року відбудеться засідання комі-
сії з питань ТЕБ та НС.

Члени «земельної» 
комісії опрацювали 
15 проєктів рішень

31 січня 2020 року, відбулося засідання постійної ко-
місії з питань земельних відносин, архітектури, місто-
будування, благоустрою та екології під головуванням
депутата Олександра Чеха.

На розгляд комісії було представлено 15 питань по-
рядку денного. Присутні заслухали доповіді по про-
єктам рішень міської ради, які плануються до розгляду
на найближчій сесії, та винесли відповідні рішення.

Як зауважив голова комісії, О.Чех, незабаром заплано-
вано проведення розширеного засідання «земельної» ко-
місії, на яке буде запрошено всіх депутатів Вараської
міської ради. Таке засідання проведуть, аби розглянути
та ретельно опрацювати усі спірні земельні питання, які
вже тривалий час не набирають достатньої кількості го-
лосів для прийняття на сесії Вараської міської ради.  

Ольбери відправились у подорож 
до «Польської гори»

25 січня члени ГО «Ольбери» відправились у подо-
рож до «Польської гори», що у селі Костюхнівка. У
складі туристичної групи були 21 дитина та 2 дорослих.

Про подорож розповів член ГО «Ольбери», учень 7-Б
класу гімназії Артем Сидоренко:

«Шлях пролягав лісовою дорогою до села Вовчецьк,
де ми відвідали кладовище, на якому були захоронені
польські легіонери, що загинули в роки Першої Світової
Війни. Кожного року сюди приїжджають багато поляків,

щоб вшанувати свою історію. Після цього ми пішли до по-
жежної вишки, де бажаючі могли піднятися на висоту,
звідки відкривався гарний краєвид, ліс, села та поля. Далі
ми вирушили в сторону села Костюхнівка, поблизу якого
знаходиться ще одне велике військове поховання та літ-
ній табір польських скаутів – «Харцерів», які й зай-
маються пошуком та опікою могил загиблих предків.

Наступним пунктом маршруту був музей 1-ї світової
війни в Центрі Польсько-Українського діалогу в с. Ко-
стюхнівка. В музеї були зразки польської військової
форми, фотографії, зброя тих часів, різні побутові речі,
медалі і документи та інші історичні артефакти. Най-
ціннішим експонатом був так званий «смертник» – ме-
талевий медальйон, в середині якого був папірець із
інформацією про солдата. За допомогою якого з роз-
повіді нашого екскурсовода, директора місцевої школи
Василя Степановича, знайшли родичів загиблого.

Ми зробили багато цікавих фотографій і занури-
лися в атмосферу того часу. Було цікаво та пізна-
вально, де ще можна дізнатися про події які
відбувалися колись на території рідного краю, як не
в таких походах та музеях. Після музею ми відправи-
лись на саму Польську гору – це рукотворна гора, яку
в честь загиблих у боях легіонерів, аж вісім років на-
сипали поляки та місцеві жителі. Зараз вона поросла
високими деревами.

Хочу подякувати нашим керівникам за організацію
подорожі Ковальцю Сергію Васильовичу, Бутейцю
Олександру Васильовичу та Водьку Едуарду Федо-
ровичу, які приділяють нам свій час, відділу у справах
сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Варась-
кої міської ради за фінансову підтримку, директору
Костюхнівської школи Давидюку Василю Степано-
вичу та директору центру Українсько-Польського діа-
логу Горецкі Ярославу за цікаву екскурсію по музею.

Окрема подяка за підтримку нашим батькам та
вже такій рідній організації «Ольбери», яка дає
нам можливість займатись улюбленою справою,
вчитись життю та цікаво жити».  

Команда ДЮСШ Вараша - призери 
міжнародних змагань

24-25 січня 2020 року, в місті Столін (Республіка Біло-
русь), проходив міжнародний турнір з футзалу серед
юнаків 2009 року народження та молодших.

Вихованці дитячої юнацько-спортивної школи Вараша
на чолі зі старшим тренером відділення футболу Маль-
цем І.Г. також прийняли участь у даному заході.

Протягом двох днів наша команда зіграла п’ять мат-
чів, де в груповому етапі ми обіграли команди з сусід-
нього Володимирця (5:4) та Білоруського містечка
Мікашевичі (5:2), а також зіграли в нічию із юнаками
міста Лунінець (4:4). Тож вже у перший день змагань
команда Івана Григоровича забезпечила собі місце у фі-
нальній четвірці турніру.

Наступного дня гравці команди ДЮСШ Вараша у пів-
фіналі обіграли команду Білосток (Польща) (2:1) та у фі-
налі, з рахунком 0:4, поступилась команді з міста
Ізяслав. В підсумку, наша команда посіла почесне друге
місце та була нагороджена грамотами, медалями та куб-
ком від організаторів даних змагань.

Вітаємо тренера Мальця Івана Григоровича та його
помічника Мичку Юрія Григоровича, а також команду у
складі: Федіна Марк, Мордас Артем, Козодой Богдан,
Стрижеус Юрій, Коцюк Назар, Бабецький Євген, Кузьмін
Ілля, Хшанович Давид, Гутник Андрій, Щербина Максим,

Федінна Ілля, Дубовець Олександр з почесним другим
місцем на міжнародному турнірі.

Велика подяка батькам наших вихованців за підт-
римку та допомогу в організації виїзду, а також дякуємо
керівництву та тренерам Столінської дитячо-юнацької
спортивної школи за високий рівень проведення зма-
гань та гостинність.  

Кобзарева струна не вмирає…
25 лютого 2020 року (о 14.00) в мистецькій залі

центру дозвілля відбудеться міський етап Всеукра-
їнського конкурсу читців-аматорів «Кобзарева
струна не вмирає».

Міський етап конкурсу читців-аматорів проводиться
центром дозвілля відділу культури та туризму виконав-
чого комітету Вараської міської ради.

Мета та завдання: популяризація творів Т.Г.Шевченка,
заохочення до класичної спадщини молодих талантів,
сприяння формуванню високої духовності молодого по-
коління та усвідомлення ними національної ідеї.

Конкурсна програма для читців складатиметься з
двох частин: твору Т.Г.Шевченка та твору за власним ви-

бором виконавця, а конкурсні виступи проводити-
муться у трьох вікових категоріях:

- І категорія – до 12 років.
- ІІ категорія – від 12 до 18 років.
- ІІІ категорія – від 18 років.
Для участі в конкурсі усі бажаючі можуть подати за-

явку на адресу centr.dozvilya@ukr.net. Кінцевий термін
подачі заявок – 21.02.2020 року.

Переможців міського конкурсу рекомендуватимуть
для участі в обласному етапі Всеукраїнського кон-
курсу читців-аматорів «Кобзарева струна не вмирає».

Детальніше на сайті Вараської міської ради:
http://varash.rv.gov.ua.


