
Шановні працівники соціальної сфери!

Прийміть сердечні вітання з 
нагоди вашого професійного свята!

Ви ті, хто першими приймає на себе людські
проблеми, біль та життєві негаразди, не відвер-
тається, а прагне допомогти і підтримати
кожного. Саме тому служіння обраній справі, по-
чуття обов’язку, професійність, доброта та ду-
шевна щедрість приносять вам заслужену
людську шану і повагу.

Натхнення, щирості та терпіння у вашій бла-
городній справі, реалізації ідей та задумів на ко-
ристь кожного громадянина та всього українського
народу.

Бажаю вам не зупинятися на досягнутому, сліду-
вати найвищим стандартам в роботі та успішно роз-
виватися у відповідності з останніми вимогами часу.

Добра вам, злагоди,
щастя і міцного здоров’я,
творчої наснаги і професій-
ного зростання. Благопо-
луччя вам та вашим сім’ям!

З повагою, 
міський голова 

Сергій Анощенко

Місто: день за днем4 №41(616)

Без додаткового фінансування –
освіта та медицина

Фестиваль 
«Барви життя» 

24 жовтня 2019 року, теплої осінньої суботи,
у приміщенні Рівненського регіонального
центру з фізичної культури і спорту інвалідів
«Інваспорт» відбувся відбірковий тур облас-
ного етапу Всеукраїнського фестивалю-кон-
курсу творчості осіб з обмеженими фізичними
можливостями "Барви життя".

Цей фестиваль щорічно збирає особливих
хлопців і дівчат з різних куточків нашої області,
яким дуже важливо вийти на велику сцену і по-
казати всім глядачам, що вони талановиті та
гідні оплесків.

Цьогоріч у фестивалі-конкурсі, який залучає
людей з обмеженими фізичними можливостями
до занять різними видами художньої творчості:
літературного, музичного, театрального та обра-
зотворчого мистецтв, взяли участь понад 40
учасників.

Наше місто Вараш на конкурсі представили:
солістка центру дозвілля відділу культури та ту-
ризму виконавчого комітету Вараської міської
ради Катерина Крук та вихованці Вараського
міського центру комплексної реабілітації для
осіб з інвалідністю імені З.А.Матвієнко, роботи
яких вразили суддів фестивалю своєю красою та
оригінальністю.

Усі наші учасники були нагороджені грамотами
та цінними подарунками, але найголовніше - от-
римані незабутні враження та емоції.

Центр дозвілля та Вараський міський центр
комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю
висловлюють щиру подяку Рівненському облас-
ному центру народної творчості за теплі слова,
прекрасні подарунки та чудову атмосферу свята.

Команда з Вараша - серед переможців 
Всеукраїнського освітнього проєкту

Команда «Schoolvaners» Вараської ЗОШ №1 Вараша вже третій рік
поспіль є активною учасницею Всеукраїнського освітнього проєкту
«Відкривай Україну», що покликаний спонукати школярів різного віку
змінювати простір навколо себе, покращувати свої школи, міста, а, зго-
дом, і країну в цілому.

Зібравши команду, школярі стали думати над тим, як змінити свою
школу, щоб у ній було цікаво всім. Перший проєкт «Ревіталізація шкіль-
ного подвір’я» мав на меті створення абсолютно нового простору для про-
ведення часу на свіжому повітрі. Діти розмалювали подвір’я школи
різними інтерактивними іграми, лабіринтами та головоломками. Для уро-
ків на свіжому повітрі встановили лавочки, а також виготовили шахові
столи для турнірів на свіжому повітрі. Результатами проєкту залюбки ко-
ристуються школярі та жителі мікрорайону школи.

Зареєструвавшись на другий сезон проєкту «Відкривай Україну», шко-
лярі тривалий час обговорювали ідеї, шукали в школі проблеми, які по-
требують вирішення. І зійшлися на ідеї створення в холі першого поверху
затишного куточка буккросингу «Відпочивай, читаючи».

«Реалізувавши свій шкільний проєкт, ми замислилися над проблемами
свого міста і поставили собі за мету розв’язати одну з них, а саме: від-
сутність комунікації між містянами різних вікових категорій, - зазначають
учасники команди. - На нашу думку, різним поколінням є чому повчитися
один в одного і у нас набагато більше спільного, ніж може здатися на пер-
ший погляд. Свій соціальний проєкт ми назвали «Зв’язок поколінь», та
реалізували його шляхом організації спільного дозвілля для представни-
ків різних поколінь. Учні провели для старшого покоління ігри в шахи,
майстер-класи з малювання картин, турніри настільних ігор, майстер клас
по догляду за шкірою, тренінгові вправи на знайомство та пізнання себе.
В свою чергу, у старшого покоління ми повчилися вишивці бісером та хре-
стиком, хоровому співу, а найголовніше - з оптимізмом дивитися на все,
що тебе оточує. Наш проект показав, що разом – ми сила!».

Проєкт учнів Вараша вразив журі півфіналу, учасницями якого були 16
команд з усієї Рівненської області, тож саме вони стали командою, яка

представляла нашу
область на фіналі у
м.Києві. У дитячому та-
борі «Двіжок» під Киє-
вом зібралося 26
команд з усіх областей
України, а це біля 250
дітей 7-11 класів.

Впродовж трьох днів
учасники проєкту слу-
хали лекції досвідчених
ігротехніків та про-
ектних менеджерів,
вчилися створювати го-
тові до втілення у
життя проєкти. Працю-
вати доводилося в досить напруженому темпі, без сторонньої допо-
моги, адже ментори команд працювали за своєю програмою в іншому
таборі і зустрілися з дітьми лише під час фінального пітчингу проєктів.
Головним ресурсом цього неймовірного проєкту були, звичайно, діти,
учасники команди «Schoolvaners». Вони змогли показати свої здібно-
сті, командну роботу і увійшли спочатку в 6-ку суперфіналістів. А за-
хищаючи свій проєкт перед серйозним професійним журі у Палаці
спорту, вибороли ІІ місце та отримали в подарунок освітню подорож
за кордон.

«Ми – другі серед 26 команд з усієї України!!! Це – надзвичайний
результат! Тепер про наше місто знає вся Україна!, - зазначають діти.
- Попереду у нашої команди серйозна робота над втіленням розроб-
леного проекту, тож ми дуже сподіваємося на підтримку громади та
влади міста. Адже ми всі з вами відповідальні за той простір, в якому
живемо. Давайте діяти разом на благо нашого міста! 

Підтримайте ініціативу дітей! Відкриваймо Україну в своїх серцях!»  

25 жовтня 2019 року: 
початок сесії

25 жовтня 2019 року розпочалося пленарне за-
сідання 36 сесії Вараської міської ради.  На роз-
гляд сесії було винесено близько 100 проектів
рішень, за кожним з яких - важливі питання жит-
тєдіяльності міста. 

Втім, частина депутатів, схоже, вже за звич-
кою, прийшли до сесійної зали не працювати на
користь громади, а лише провести час за бесі-
дами та суперечками.

Зважаючи на те, що трапився збій в роботі
електронної системи  підрахунку голосів, при-
сутнім довелося особливо ретельно формувати
робочі органи: секретаріат та лічильну комісію.
Ця проста процедура затягнулася ледь не на го-
дину, адже частина депутатського корпусу лі-
ниво відмахувалася від усіх пропозицій міського
голови. Так, депутат Дмитро Ющук зазначив, що
рахувати голоси йому не дозволяє поганий зір,
депутат Володимир Шаблій сказав, що він «вже
був і більше не хоче», ще частина депутатів від-
мовилися працювати, пославшись на те, що при-
йшли на сесію ненадовго, оскільки мають ще й
інші, вочевидь, важливіші для них, справи.

Врешті-решт, таки сформувавши робочі органи,
депутати розпочали роботу з заслуховування де-
путатських запитів та звернень, яких цього дня
було чимало. Зокрема, було підтримано звер-
нення до Президента України, Кабінету Міністрів
України, Верховної Ради України, народних депу-
татів України, Ради національної безпеки і обо-
рони України щодо захисту інституції сім'ї в
Україні та звернення до Президента України
щодо недопущення реалізації так званої «фор-
мули Штайнмаєра». Депутат Юрій Рабий запро-
понував колегам підтримати його звернення «Про
святкування Дня подяки та заборону Геловіну
(Хеловіну)».

Оскільки  таку пропозицію Юрія Рабого
підтримали лише 5 депутатів Вараша:
Людмила Верешко, Степан Жданюк, Олек-
сандр Журба, Павло Пан та Дмитро Ющук,
рішення про заборону Хеловіну в Вараші
не було прийнято.

Цікаво, що висловивши таку своєрідну турботу
про духовно-моральне виховання юних мешкан-
ців міста, ці ж самі депутати не проголосували за
внесення змін до бюджету міста, які передбачали
виділення коштів на ремонт міського скейт-парку,
що забезпечило б проведення якісного дозвілля
молоді Вараша.

Не вистачило голосів депутатів й для того, аби
за пропозицією міського голови Сергія Анощенка,
передбачити у бюджеті кошти на придбання ще
одного комунального автобусу для перевезення
пільговиків. 

Проти цієї ініціативи виступили 7 депутатів:
Степан Жданюк, Ксенія Будь, Юрій Рабий, Ніна
Хвалько, Володимир Шаблій, Сергій Шарапов та
Дмитро Ющук. 

Під час розгляду питання порядку денного «Про
внесення змін до бюджету міста на 2019 рік», з’ясу-
валося, що у залі залишилося лише 17 депутатів.

Оскільки для прийняття будь-яких рішень
вже не було кворуму, роботу сесії призупинили
до 30 жовтня 2019 року. 

30 жовтня 2019 року: 
продовження сесії

30 жовтня 2019 року відбулося  продовження
36 сесії Вараської міської ради. 

Питання щодо виділення коштів на ремонт
скейт-парку та придбання комунального авто-
бусу повторно виносили на голосування три
рази поспіль.

Кілька депутатів змінили свою думку і таки
проголосували за виділення коштів. Однак, на
думку 8 депутатів не вплинули ні прохання
дітей, які прийшли на сесію просити виділення
коштів за ремонт скейт-парку, ані виступи пен-
сіонерів, які прийшли на засідання, аби об-
ґрунтувати нагальну потребу у придбанні ще
одного комунального автобусу.

НЕ ГОЛОСУВАЛИ депутати:
Степан ЖДАНЮК, Людмила ВЕРЕШКО ,
Ксенія БУДЬ ,  Серг ій ШАРАПОВ ,  Анатолій
КНІОВЕЦЬ, Павло ПАН ,  Дмитро ЮЩУК та
Наталія ПЕТРОВИЧ.

Після тривалого обговорення з’ясувалося,
що для прийняття проекту рішення «Про вне-
сення змін до бюджету міста на 2019 рік» в ці-
лому не вистачило голосів. А це означає, що
невиділеними залишилися не лише кошти на
ремонт скейт-парку та придбання муніципаль-
ного автобусу - без додаткового фінансування
народні обранці залишили ще й освіту, меди-
цину, комунальну та соціальну сфери.

Коментує міський голова Сергій Анощенко:
«Вважаю, що Вараська міська рада своє

відпрацювала. 
Частина депутатів вже навіть не роблять

вигляд, що цікавляться проблемами міста, а
просто сидять і натискають на кнопки (чи не
натискають, в залежності від того, яку пове-
дінку їм диктує керівник їхньої політичної
партії). Активізуються ці люди лише у випад-
ках, коли зачіпаються їхні особисті або біз-
несові інтереси. 

Вибори за політичними списками, коли під
прапорами популярних партій до влади про-
лазять, по- іншому не скажу, люди, які  по-
няття не мають про честь, совість і
порядність, - давно себе вичерпали.

Чергові вибори у Вараші відбудуться, швидше
за все, вже весною. Звертаюсь до громади міста
– голосуйте не за партії, а за людей. Не слу-
хайте гарні  слова – дивіться на вчинки і справи. 

Тільки тоді є надія, що наступний склад Ва-
раської міської ради працюватиме не на задово-
лення потреб місцевих олігархів та свого
партійного керівництва, а на користь громади».


