
Місто: день за днем4 №46(621)

Події понад 30-річної давності ніколи не зітруться
з пам’яті ні сучасних, ні наступних поколінь. Ця ката-
строфа є болем для всієї України. І тепер вже стало
доброю традицією 14 грудня вшановувати пам’ять
тих, хто пожертвував своїм життям, захищаючи нас
від атомного лиха.

13 грудня 2019 року в Палаці культури ВП «Рів-
ненська АЕС» відбудуться урочистості та вечір-рек-
вієм з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Початок 0 16.30. Вхід вільний, запрошуються усі
бажаючі.

Гірчить Чорнобиль,
крізь роки гірчить…

«Бюджетна» сесія відбудеться у грудні
29 листопада 2019 року відбулося пленарне засі-

дання чергової 37 сесії Вараської міської ради, під час
якого було розглянуто 57 питань порядку денного.

Проголосувавши за внесення змін до рішення
«Про затвердження Програми благоустрою міста
Вараш на 2016-2020 роки», депутати тим самим пе-
редбачили у Програмі кошти на придбання у 2020
році двох нових комунальних автобусів та повну за-
міну дитячого ігрового майданчика, що знаходиться
у мікрорайоні Вараш, поблизу будинку 11.

Не проголосували за таке рішення лише 3 депу-
тати з усіх присутніх: А.РОЖКО, А.КНІОВЕЦЬ та С.
ЖДАНЮК.

Просять створити додатковий район 
29 листопада 2019 року депутати підтримали звер-

нення щодо сприяння в питанні створення додатко-
вого району у складі громад Вараської ОТГ та
Володимирецького району з адміністративним цент-
ром у місті Вараш.

«Зараз у Рівненській області активно обгово-
рюється питання моделювання системи адміністра-
тивно-територіального устрою субрегіонального
(районного) рівня. Модель уряду передбачає утво-
рення на Рівненщині трьох районів: Рівненського, Ду-
бенського та Сарненського.

Оскільки при цьому значна кількість населених
пунктів буде надмірно віддаленою від адміністратив-
ного центру, це зумовлює необхідність перегляду про-

У Вараші збудують опорну школу
Місто Вараш включено до державного переліку 100

опорних шкіл, які потребують реконструкції або будів-
ництва по Україні в 2020 році. Нову сучасну школу у
Вараші планують збудувати до 1 вересня 2022 року. 

«Зараз вже очевидно, що школу під проектною
назвою №60, яку брало на себе зобов’язання збу-
дувати ДП "НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ" ще двадцять
років тому, ніхто добудовувати не буде. На усі наші
листи та звернення уже декілька років відповідь
одна – коштів на це у ДП "НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ"
немає. Тим часом, проектна документація, за якою
почали будувати цю школу, застаріла і вже не від-
повідає будівельним нормам та чинному законодав-
ству України. Тож тепер дешевше і безпечніше її
повністю знести, аніж перебудовувати, - зазначив
міський голова Сергій Анощенко. – Однак, потреба
у будівництві у Вараші ще однієї школи ніде не
зникла, адже із запровадженням 12-ти річного на-
вчання, в місті збільшиться кількість дітей шкіль-
ного віку, що значно підвищить навантаження на
вже існуючі заклади загальної середньої освіти.

На сьогодні в другу зміну чи підзміну навчається

Футболісти Вараша –
срібні призери

Чемпіонату області
На початку листопада вихованці відділення фут-

болу Дитячо-юнацької спортивної школи Вараської
міської ради, під керівництвом тренера-викладача
Ордината Володимира Анатолійовича, поверну-
лися з міста Дубно зі срібними медалями Чемпіо-
нату дитячо-юнацької футбольної ліги Рівненської
області серед юнаків 2006-2007 років народження.

У фінальній грі команда Вараської ДЮСШ зійшлася
з представниками обласного центру «Верес» Рівне.
Основний час матчу закінчився в нічию - 0-0. В серії
післяматчевих пенальті, на жаль, більше пощастило
суперникам, рахунок 4-3 був на їхню користь.

29 листопада, під час засідання 37 сесії Вараської
міської ради, відповідно до розпорядження міського
голови Сергія Анощенка, юних призерів Чемпіонату
дитячо-юнацької футбольної ліги Рівненської області
відзначили грошовими винагородами: Омельчука
Олега, Федіну Давида, Семенова Павла, Павлова За-
хара, Ющука Давида, Касянчика Івана, Куклу Віталія,
Супрунюка Романа, Єпіфанова Максима, Решетиць-
кого Олега, Босовського Андрія, Пікуся Андрія, Сав-
чука Костянтина, Кучинського Арсена, Ласкажевського
Дениса, Грушевського Івана, Вознюка Валерія та
Федіну Артема.

«Пишаємося досягненнями наших чемпіонів, і підт-
римуємо їх, розуміючи, що це - результат щоденних не-
легких тренувань. Наш обов’язок – забезпечити дітям
можливість й надалі безкоштовно займатися улюбле-
ними видами спорту в комфортних умовах», - зазначив
міський голова Сергій Анощенко.

Вітаємо тренера Володимира Ордината та його
підопічних зі значними досягненнями та бажаємо
подальших успіхів та перемог!

Окрім того, було розглянуто та прийнято рішення
щодо реорганізації НВК №1 шляхом перетворення у
заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №1 й заслу-
хано звіт щодо виконання бюджету міста Вараш за
дев’ять місяців 2019 року.

Понад 30 питань порядку денного стосувалися
врегулювання земельних відносин: 17 з них було не
прийнято.

Чергова сесія Вараської міської ради, під час якої
депутати розглянуть проект рішення «Про бюджет
міста Вараш на 2020 рік», відбудеться вже напри-
кінці грудня.

Просять зменшити тарифи населенню
Вараська міська рада направила звернення до

Президента України, голови Верховної Ради України,
Прем'єр-міністра України, Асоціації міст України та
народного депутата України Віктора М’ялика щодо
необхідності зменшення тарифу на електроенергію
для споживачів, що знаходяться у 30-кілометровій
зоні атомних електростанцій та внесення змін до За-
кону України «Про електроенергетику» та Закону
України «Про ринок електричної енергії».

Відповідний проект рішення депутати підтримали
більшістю голосів 29 листопада, під час 37 сесії Ва-
раської міської ради.

«Враховуючи постійне зростання тарифів на жит-
лово-комунальні послуги (в тому числі на електро-
енергію), з огляду на те, що надходження, отримані
від збору на соціально-економічну компенсацію ри-
зику населення, яке проживає на території зони спо-
стереження, спрямовуються до місцевих бюджетів
не у повному обсязі, з метою недопущення зро-
стання соціальної напруги у містах супутниках АЕС,

5 грудня 2019 року у Вараській міській публічній
бібліотеці (Перемоги, 23) відбудеться зустріч волон-
терів з нагоди Міжнародного дня волонтерів.

Долучитися до заходу "Творімо добро разом" за-
прошують усіх бажаючих. Початок о 17.00. 

************************************************
10 грудня 2019 року відбудеться засідання комісії

з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та
інвестиційної політики.

Мала зала засідань. Початок о 14.15 год.

Анонси подій

Акція «В рожевих окулярах»
29 листопада в Центрі дозвілля підведено під-

сумки загальноміського проекту міської ради старшо-
класників учнівського самоврядування «Ватра» - «В
рожевих окулярах». Суть акції полягала у обміні
дітей (лідерів учнівського самоврядування) між шко-
лами з метою ознайомлення з освітнім процесом, по-
закласною роботою та обміну досвідом роботи
учнівського самоврядування. Координатором проекту
був Будинок дитячої та юнацької творчості, а на-
тхненником і організатором – заступник директора
Олена Стадник.

В заході взяли участь 110 учнів 9-11 класів шкіл, з
яких: 25 учнів ЗОШ №1 навчалися у зазначений пе-
ріод у ЗОШ №3, а 16 дітей ЗОШ №3 у ЗОШ №1; 14
учасників ЗОШ №2 відвідували ЗОШ №5, 14 учнів
ЗОШ №5 навчалися в цей час у с.Заболоття 15 дітей
ЗОШ №4 - у ЗОШ №2; 6 учнів із с.Заболоття відвіду-
вали гімназію, а 20 гімназистів з цікавістю здобували
знання у ЗОШ №4. Заклад освіти учасники обирали
шляхом жеребкування, тому це додавало ще більше
емоцій, несподіванок і бажання пізнати нове у дещо
незвичній для себе обстановці.

Проте «ефект несподіванки» був не тільки для
дітей, а і для адміністрацій закладів освіти, педаго-
гів та батьків. Продумано було до дрібниць: як су-
проводжувати, зустрічати та реєструвати учасників
проекту, які профільні класи запропонувати, як облі-
кувати оцінювання знань, організувати харчування
дітей пільгових категорій, довезення дітей у с.Забо-
лоття та інші.   А все почуте та побачене обговорю-

депутати Вараської міської ради Рівненської обла-
сті, просять Вас сприяти у зменшенні встановлених
тарифів на електричну енергію для населення, яке
постійно проживає у 30-кілометровій зоні ядерних
установок (атомних електростанцій) та скориста-
тися правом законодавчої ініціативи і подати до
Верховної Ради України проект змін до Закону
України «Про електроенергетику», Закону України
«Про ринок електричної енергії», якими встановити
тариф на електричну енергію для побутових спожи-
вачів (населення) у розмірі 50 відсотків діючого та-
рифу для відповідної групи населення та/або
встановити такий тариф виключно для монофунк-
ціональних міст - супутників ядерних установок», -
йдеться у тексті звернення.

Наразі дане звернення направлено на розгляд
Президента України, голови Верховної Ради
України, Прем'єр-міністра України, Асоціації міст
України та народного депутата України В.М’ялика.

понад 1 200 учнів Вараша, тобто 22,2% учнів. Аби
забезпечити усіх дітей міста рівними можливо-
стями отримання освіти, ми звернулися за допомо-
гою до Рівненської обласної ради. Вони пішли нам
назустріч і посприяли тому, аби місто Вараш цьо-
горіч було включено до державної Програми побу-
дови 100 нових шкіл.

Відтак, тепер справа лише за міською радою: не-
обхідно передбачити кошти на проектні роботи і
звернутися до керівництва ДП "НАЕК "ЕНЕРГОА-
ТОМ" із проханням посприяти передачі місту зе-
мельної ділянки по мікрорайону Ювілейному для
будівництва опорної школи № 7».

Відповідне звернення до міністра енергетики та
захисту довкілля України та керівництва ДП "НАЕК
"ЕНЕРГОАТОМ" депутати Вараської міської ради
підтримали. 

Тож залишається лише сподіватися, що завдяки
об’єднанню зусиль місцевої та обласної влади, за
декілька років у Вараші повністю зникне проблема
двозмінного навчання та буде створено рівні умови
доступу до якісної освіти усім учням нашої громади.  

понованих рішень.
Враховуючи те, що Сарненський округ найбільший

за площею у Рівненській області та, відповідно, від-
даленість населених пунктів значно перевищує нор-
мативи зони доступності адміністративних центрів,
пропонуємо сформувати додатковий район у складі
громад Вараської ОТГ та Володимирецького району
з адміністративним центром у місті Вараш», - йдеться
у зверненні.

Дане звернення направлено на розгляд Прези-
дента України, голови Верховної Ради України,
Прем'єр-міністра України, Асоціації міст України та
народного депутата України В.М’ялика.

валось на зазначеному вище «круглому столі» в
Центрі дозвілля.

Всі учасники зазначили, що вони мають можли-
вість отримати рівні (хороші!) знання не залежно
від закладу освіти. Проте діти побачили і свої
«плюси» і «мінуси». Так, учні ЗОШ №3 відзначили
краще інформаційне оснащення у ЗОШ №1, по-
бачили високий рівень викладання там фізики та
математики, проте навчатись хочуть у ЗОШ №3, а
учні ЗОШ №1 були у захопленні від форм і методів
роботи педагогів ЗОШ №3. Гімназистів приємно
здивувала робота педагогічного колективу та адмі-
ністрації ЗОШ №4, приємно вражені налагодженим
освітнім процесом Заболоттівської ЗОШ і учні ЗОШ
№5 і запропонували при організації харчування
(підготовки перспективного меню) в школах міста
запровадити досвід роботи цього закладу освіти.
Дітям із Заболоттівської ЗОШ  сподобалось, що в
гімназії «все для дітей» не просто слова, а реальна
дійсність над якою працює педагогічний колектив,
особливо сподобалась хореографічна зала та мож-
ливість відвідувати там заняття, організовані зони
відпочинку для дітей, цікаво проведені уроки з ба-
гатьох предметів. Однак, не сподобалась відсут-
ність спортивної зали, не завжди сприймали деяких
педагогів та членів адміністрації. Сподобалась
можливість відвідати інші заклади і учням із ЗОШ
№2, ЗОШ №4, які висловили бажання брати участь
у подібних проектах у майбутньому.


