
Шановні працівники культури та 
аматори народного мистецтва!

Прийміть найщиріші вітання з нагоди вашого
професійного свята. Свята усіх, хто присвятив
себе благородній справі – зберігати, розвивати
і відтворювати безцінні духовні скарби нашого
народу.

Споконвіку музика і слово, пісня і танець,
твори народної творчості висловлювали націо-
нальну ідею, оберігали історичну пам'ять, жи-
вили і зміцнювали надію народу на краще
майбутнє. Ваша самовіддана творча праця вра-
жає своєю неповторністю, невичерпною енер-
гією та яскравим колоритом. 

У переддень професійного свята зичу вам здо-
ров’я, добра, благополуччя, реалізації творчих
проектів і невичерпної наснаги! Нехай ніколи не
згасає творчий вогник у ваших серцях!

З повагою, 
міський голова 

Сергій Анощенко

Місто: день за днем4 №42(617)

Свято соціальних працівників 
вдалося на славу

1 листопада 2019 року, напередодні Дня
працівника соціальної сфери, в центрі дозвілля
відділу культури Вараської міської ради зібра-
лися причетні до цього свята – працівники
управління праці та соціального захисту насе-
лення виконавчого комітету Вараської міської
ради, територіального центру соціального об-
слуговування (надання соціальних послуг)
м.Вараш, Вараського міського центру ком-
плексної реабілітації для осіб з інвалідністю
імені З.А.Матвієнко, міського центру соціаль-
них служб для сім’ї, дітей та молоді.

З нагоди свята присутніх у залі привітали
керуючий справами виконавчого комітету
Борис Бірук та заступники міського голови
Ніна Зубрецька та Анатолій Кречик, які подя-
кували соціальним працівникам за сумлінну
працю та побажали їм міцного здоров’я, доб-
робуту, злагоди і  домашнього затишку, звер-
шення задумів, невтомного творчого пошуку
та подальших успіхів у поліпшенні соціального
захисту населення.

Відповідно до розпорядження міського го-
лови Сергія Анощенка, за вагомі трудові
здобутки кращим працівникам соціальної
сфери вручили грамоти виконавчого комі-
тету Вараської міської ради та грошові ви-
нагороди. 

Багато щирих вітань та побажань на адресу
винуватців свята пролунало від начальника
управління праці та соціального захисту насе-
лення Руслани Турук, директора територіаль-
ного центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) м.Вараш Ольги
Печончик, директора Вараського міського
центру комплексної реабілітації для осіб з інва-
лідністю імені З.А.Матвієнко Наталії Федінчик,
директора міського центру соціальних служб

для сім’ї, дітей та молоді Світлани Пашко та
голови міської профспілки працівників держав-
них установ Віктора Босика.

Вони також, в свою чергу, вручили грамоти,
подяки та грошові винагороди за сумлінну
працю, професіоналізм, добросовісне вико-
нання обов’язків працівникам вищезазначених
установ та служб.

Масу позитивних емоцій принесли усім учас-
никам заходу творчі дарунки у виконанні: вико-
навців центру дозвілля відділу культури
виконавчого комітету ВМР Світлани Тиндик,
Юрія Савчука, Анастасії Тимець та Ангеліни
Герасимчук; вихованців реабілітаційного
центру Катерини Крук та ансамблю «Без руля»;
зразкового художнього хореографічного ан-
самблю «Пірует» БДЮТу (керівник Ольга Махо-
ріна); сестер Ангеліни та Аполлінарії Пашко
(МЦ СССДМ).

Усміхнені обличчя та гучні оплески при-
сутніх у залі свідчили про те, що свято вда-
лося на славу.

Делегація Представництва 
ЄС відвідає Вараш

15 листопада 2019 року делегація Пред-
ставництва Європейського Союзу в Україні
відвідає Вараш, аби провести для представ-
ників місцевої влади, неурядових організа-
цій, підприємців, молоді, освітян та усіх
зацікавлених жителів громади ряд цікавих ін-
формаційних заходів.

Заходи Представництва ЄС у Рівненській
області є частиною серії інформаційно-просвіт-
ницьких заходів, які Представництво ЄС в Україні
проводить по всій країні. Мета – пояснити важли-
вість реалізації Угоди про асоціацію між Украї-
ною та ЄС, поширення європейських цінностей
та підвищення рівня обізнаності українців щодо
розвитку відносин між Україною та ЄС.

Так, 15 листопада (10:00 – 11:30)  в актовій
залі ЗОШ №1 (2 поверх) для учасників Євроклу-
бів та інших європейських проектів, студентів,
школярів та усієї активної молоді проведуть гру
«Eurosession».

Того ж дня, 15 листопада (13:00 – 14:30), у
великій залі засідань виконавчого комітету Ва-
раської міської ради (1 поверх) для представ-
ників місцевої влади і неурядових організацій,

8 листопада –
сесія міської ради
У п’ятницю, 8 листопада 2019 року, відбу-

деться ІІ пленарне засідання 36 сесії Ва-
раської міської ради. 

Нерозглянутими під час І пленарного засі-
дання залишилися ще понад 80 проектів рішень,
за кожним з яких - важливі питання життєдіяль-
ності нашої громади та її мешканців.

Окрім того, на розгляд депутатів буде по-
вторно винесено проект рішення «Про вне-
сення змін до бюджету міста на 2019 рік», у
котрому передбачено виділення додаткових
коштів на освітню та соціальну сфери. 

Зокрема, на фінансування ремонту скейт-
парку, придбання комунального автобусу та
мультифункціонального майданчика в ЗОШ №2,
капітальний ремонт покрівель, поточний ре-
монт НВК №10, придбання 9 комп’ютерних ком-
плексів, придбання обладнання в шкільну
їдальню ЗОШ №2 та проведення капітального
ремонту пожежної сигналізації НВК №1.

Роботу народних обранців під час І пленар-
ного засідання назвати конструктивною та
плідною було вкрай складно. Наскільки ж зла-
годженою буде робота депутатського корпусу
Вараша під час ІІ пленарного засідання, по-
бачимо вже незабаром.

Розпочнеться засідання о 10.00. Вхід вільний.
Онлайн-трансляцію сесії можна буде пе-

реглянути на веб-сайті Вараської міської
ради: http://varash.rv.gov.ua. 

7 листопада 2019 року у Центрі  дозвілля
відбудеться тематичний захід з  нагоди Дня
української писемності  та мови. 

Початок о 12.00. Вхід вільний. 
Запрошуються усі бажаючі.

7 листопада 2019 року у міській бібліотеці
(мкрн. Будівельників,  25/4) в ідбудеться зу-
стріч з письменником Мирославом Дочинцем.

Початок о 17.30. Вхід вільний.
Запрошуються усі бажаючі.

Мова – генетичний код нашої нації, мудра бе-
региня, у глибинах якої набирали сили сміливі
пророчі слова Нестора-літописця, мудрість
Григорія Сковороди, незламність Тараса Шев-
ченка, сила духу Лесі Українки і твердість пере-
конань мільйонів борців за волю і долю нашої
рідної України.

День української писемності та мови – це ве-
личне свято душі українського народу, бо саме
завдяки мові ми відстояли своє право на сво-
боду, волю та незалежність. З гідністю і шаною
маємо усвідомлювати велику вагу рідного слова
й особисту відповідальність за нього перед ми-
нулим, сьогоденням і майбутнім. Тож нехай
щире українське слово буде і надалі для усіх нас
оберегом та нетлінним скарбом єднання.

Щастя всім, миру, добра та нових здобутків
в ім’я України!

З повагою, 
міський голова 

Сергій Анощенко

Любителі туризму 
зібрались на 

традиційний змаг
Більше 20 років вараські любителі дитячого

туризму збираються на свій традиційний змаг, де
показують свою майстерність у встановленні на-
мету, уміння розпалити вогонь, спритність на
смузі перешкод, точність у визначенні азимуту,
швидкість у складанні наплічника,  філігранність
у в’язанні вузлів, кулінарні фантазії при виготов-
ленні бутербродів тощо.

Цьогоріч першої канікулярної неділі ми теж
зібрались у мальовничому місці біля річки, адже
лагідна погода та осінній золотавий ліс наполег-
ливо кликали у свої обійми. На змаг прибуло 12
команд від майже усіх шкіл міста, а також пла-
стуни Вараша та Володимирця, «Ольбери»,
ДАРУ, підліткові клуби ВМЦ СССДМ (у віковій ка-
тегорії «молодь» – 5 команд, «діти» – 7 команд).

Отже, серед молоді переможці – Пласт (збірна
на базі ЗОШ №5,1 і 3), 2 місце - Ольбери, 3 – ДАРУ.

Серед дітей  переможці – Пласт (збірна на
базі ЗОШ №5 та ВМЦ СССДМ), 2 місце – ЗОШ
№4, 3 місце – Ольбери.

Велика подяка за допомогу в перевезенні
дітей управлінню освіти, суддівській бригаді:
Сергію Ковальцю, Олександру Бутейцю, Мак-
симу Пятенку («Ольбери»), Людмилі Соболєвій
(ЗОШ №1), Юрію Гаврилюку та Лідії Бутрим (Ва-
раська гімназія), Вікторії Радчук (ЗОШ №5), Аллі
Сачук (БДЮТ), волонтерам Павлу Дембовсь-
кому, Олександру Килюшику, Ангеліні Ушко, Тані
Комовській та Каті Сачук, а також відділу у спра-
вах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету
Вараської міської ради за фінансову підтримку
(харчування, призи, нагороди).

Головний суддя Сергій Коваленас

підприємців, молоді, освітян та усіх зацікав-
лених жителів громади проведуть публічну
презентацію на тему «Пріоритети ЄС в
Україні, огляд програм і можливостей, а також
інформаційних ресурсів Представництва ЄС»,
де ознайомлять із пріоритетами допомоги,
яку Європейський Союз надає Україні.

Також презентуватимуть довгострокові про-
грами та проекти в сфері бізнесу, освіти, куль-
тури, можливості для молоді та ін., в яких
українці можуть брати участь щонайменше до
2020 року. Крім того, буде розказано про інфор-
маційні ресурси Представництва ЄС в Україні.

Програми та проекти від Європейського
Союзу, про які буде згадано під час презентації:
COSME; EEN (Enterprise Europe Network); Hori-
zon 2020; Creative Europe; Erasmus+; eTwinning
Plus; EU Study Days та ін.

Участь у заходах безкоштовна. Запро-
шуються усі бажаючі. 

Додаткову інформацію можна отримати за
телефоном: (03636) 23307 (виконавчий комі-
тет Вараської міської ради).


