
Місто: день за днем4 №43(618)

Без традиції немає культури, без культури немає нації. Українська культура
розкриває нашу сутність та учить нас бути українцями.

9 листопада - Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного
мистецтва. Це свято стосується кожного з нас, адже всі ми - носії традицій, звичаїв
міста та країни, в якій ми живемо. Культура робить людину особистістю, незримою
силою вона формує національну спільність, робить нас неповторними, несхожими
на інших.

Напередодні свята, 8 ли-
стопада 2019 року, в залі
центру дозвілля відбулись
святкові урочистості з на-
годи професійного свята
працівників культури та
майстрів народного ми-
стецтва.

Привітали присутніх зі
святом, побажали усім міц-
ного здоров’я, родинного
тепла, творчої наснаги і
особистого щастя міський
голова Сергій Анощенко,
начальник відділу культури
і туризму Олександр Стоя-
новський, директор місь-
кого центру соціальних

служб сімї, дітей та молоді Світлана Пашко.
За вагомий внесок у відродження, збереження, популяризацію кращих творів

національно-патріотичного змісту, збагачення національної культури, активну гро-
мадянську позицію, значний особистий внесок в розвиток народного аматорського
мистецтва та з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів на-
родного мистецтва, було відзначено грамотами та грошовою винагородою вико-
навчого комітету Вараської міської ради, грамотами відділу культури та туризму
виконавчого комітету Вараської міської ради, подяками центру дозвілля кращих
працівників культури та аматорів народного мистецтва.

Почесними гостями свята стали учасники вокального ансамблю «Голоси Полісся»
(керівник Юрій Сеник).

Завершилося свято чудовими концертними номерами силами молодого поко-
ління, можливо, майбутніх працівників культури міста: вихованців зразкового ху-
дожнього хореографічного ансамблю «Пірует» та вокального ансамблю «Серпанок»
(Анастасія Мельник, Інна Мельник, Ганна Стискун) Будинку дитячої та юнацької твор-
чості, солістів - Дарини Скрипчак, Аполінарії Пашко, Аліни Миронюк, Анастасії Ти-
мець, Катерини Крук та Наталії Швець.

Завдяки справжнім подвижникам своєї справи, культура Вараша розвива-
ється, збагачується новими іменами, цікавими формами роботи.

Всім працівникам культури, майстрам народної творчості та аматорам сцени
побажання здоров’я, успіхів у професійній діяльності, невичерпної енергії, незга-
саючого прагнення до самовдосконалення, творчого натхнення та щастя.

Нових мистецьких перемог, успішної реалізації 
творчих ініціатив і нових культурних проектів!  

Шановні мешканці міста!
У зв’язку із проведенням

капітальних ремонтних робіт
асфальтобетонного покриття
дороги по вулиці Енергетиків,
повідомляємо вас про те, що
з 14 листопада до 17 листо-
пада 2019 року буде пере-
крито рух автотранспорту на
всіх в’їздах та виїздах, що ве-
дуть на вулицю Енергетиків. 

Перепрошуємо за  тим-
часові  незручност і  та
дякуємо за розуміння!

Вараська ЗОШ №4 
відсвяткувала 30-річчя 

8 листопада 2019 року відбулося святкування 30-річчя Вараської ЗОШ №4.
Радо зустрічала цього дня шкільна родина педагогів, які вже на заслуженому
відпочинку, випускників минулих років, батьків, друзів та шанованих гостей.

Привітати заклад з чудовим святом прийшли міський голова Сергій Анощенко,
начальник управління освіти Олена Корень, директор школи Євгенія Сахнюк,
представник депутата Верховної Ради України Віктора М'ялика Ірина Базака, ке-
рівники освітніх закладів міста, батьки, депутат міської ради Тетяна Денисова, го-
лови міської і шкільної профспілки Володимир Нікітчук і Руслан Бусел, перший
директор школи Петро Тарасюк та від імені усіх працівників, які знаходяться на
заслуженому відпочинку, Марія Петренко.

Приємним сюрпризом для усіх присутніх були музичні вітання випускників різ-
них років, Олени Демченко, Юлії Романчук, Олени Максимчук, Катерини Крук,
Олександра Пампушика, Світлани Проневич, Тетяни Пампушик, творчих колек-
тивів відділу культури та Яни Кудлай, нашого колеги, учителя ЗОШ №1 Віктора
Міцюка, дуету у складі випускника школи Ігоря Затірки та практичного психолога
Наталії Самойлової.

Гарний настрій створили ведучі та учасники свята Наталія Гусейнова, Василь
Щербачук, Оксана Ясюк, Роман Швець, Давид Ющук, Дар'я Черук, Владислава
Омельянчук, Олександра Захарчук, танцювальні колективи та учасники драматич-
ного гуртка. І, звичайно ж, подяка організаторам та творчій групі свята Юлії Дукач,
Аллі Ткач, Наталії Гусейновій, Віті Абрамович, Наталії Самойловій, Ігорю Затірці,
Розі Тарасюк, Тетяні Прозапас, Віті Гришканич, Любові Кречко, Галині Кондратюк,
Олесі Рудь, Світлані Беднарській, Галині Ковалець, Людмилі Штинь, Оксані Гні-
денко.

Особлива подяка за створення екскурсу в історію школи та оформлення креативних
фотозон випускникам школи, а на даний час її працівникам, Марії Хомич та Олі Кошель.

Колектив школи вдячний за підтримку та допомогу всім, хто долучився та
святкував разом з нами цей чудовий ювілей!

На Рівненщині стартував ювілейний сезон обласної спортивної гри «Сі-
мейні перегони. Здоровий спосіб життя». Цими вихідними змагання між
спортивними сім’ями відбувалися на базі Вараської ЗОШ № 1.

За перемогу тут боролися одразу 7 команд. Наше місто представляли 4
команди (сім’ї Горових, Оштук, Талах, Ошурко-Хомич). 

Програма цьогорічних «Сімейних перегонів» значно змінилася у порівнянні з
минулими роками. Одразу шість нових командних конкурсів очікували на кожен
колектив. Змагання були розділені на спортивні естафети та інтелектуальне за-
вдання. В останньому кожна сім’я протягом 5 хвилин повинна була скласти яко-
мога більше пазлів – піктограм видів спорту. А решта завдань все ж вимагали
хорошої фізичної підготовки та злагодженої командної роботи.

Підсумком змагань стала перемога сім’ї Ярут з Володимирецького району,
яка здобула золоті нагороди і пряму путівку в суперфінал сезону, котрий відбу-
деться в 2020 році. З відривом у два бали друге місце і срібні нагороди вибо-
рола сім’я Шерстюк з Сарненського району. А бронза разом з сім’єю Соловей
відправилася у Володимирецький район.

Всі вони отримали кубки, медалі і дипломи від комунального закладу «Облас-
ний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Рівненської обласної
ради та сувеніри від Відділення НОК України в Рівненській області.

Справжню атмосферу свята створили яскравими художніми номерами учас-
ники театр-студії танцю «Грааль» (керівник Юлія Лакизюк-Крупіч).

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту висловлює щиру подяку дирек-
тору ЗОШ №1 Наталії Середі за допомогу в  проведенні спортивної гри.

Свято працівників 
культури 

Стартував 10 сезон 
«Сімейних перегонів»

Внесено зміни до 
бюджету міста 

8 листопада 2019 року відбулося ІІ пленарне засідання 36 сесії Вараської
міської ради, під час якого депутати одноголосно прийняли рішення «Про
внесення змін до бюджету м. Вараш на 2019 рік».

Цього дня в залі були присутні лише 20 народних обранців, адже без поваж-
них причин на сесію не з’явилися понад 10 депутатів міської ради. Зокрема,
вкотре проігнорували засідання сесії депутати Степан Жданюк, Анатолій Кніо-
вець та Євгеній Павлишин.

Варто зазначити, що постійними активними учасниками майже усіх засідань ради
є депутати Вараської міської ради: Руслан Павлусь, Тетяна Анощенко, Ксенія Будь,
Олександр Чех, Павло Пан, Тетяна Денисова, Юрій Рабий, Тетяна Самойлова, Ана-
толій Кречик, Дмитро Ющук, Оксана Назарчук, Сергій Денега, Микола Ковбасюк, На-
талія Петрович, Юрій Бондарчук, Іван Радюк, Наталія Бірук та Володимир Шаблій.

Розпочали роботу з приємної місії. Відповідно до Указу Президента України,
міський голова Сергій Анощенко вручив квіти та заслужену нагороду - посвід-
чення та нагрудний знак до почесного звання «Мати-героїня» Яйчені Галині Пав-
лівні, матері шести дітей.

Прийнявши рішення «Про списання житлового фонду, яке знаходиться на
балансі КМКП», депутати повторно розглянули проект, який передбачав виді-
лення коштів на придбання комунального автобусу. Попри тривале обгово-
рення, голосів для прийняття даного рішення не вистачило й цього разу.

Однак, за проект рішення «Про внесення змін до бюджету м. Вараш на 2019
рік» усі присутні депутати проголосували одноголосно, тим самим передбачивши
виділення додаткових коштів на освітню та соціальну сфери, ремонт скейт-
парку, встановлення мультифункціонального майданчика в ЗОШ №2, капіталь-
ний ремонт покрівель житлових будинків, поточний ремонт НВК №10, придбання
9 комп’ютерних комплексів, придбання обладнання в шкільну їдальню ЗОШ №2
та проведення капітального ремонту пожежної сигналізації НВК №1.

ІІІ пленарне засідання 36 сесії Вараської міської ради відбудеться у чет-
вер, 14 листопада 2019 року. 

Затверджено фінансові плани
комунальних підприємств

13 листопада 2019 року під головуванням очільника міста Сергія Ано-
щенка пройшло чергове засідання виконавчого комітету Вараської міської
ради.

Після детального вивчення та обговорення, члени виконкому затвердили фінан-
сові плани на 2020 рік комунальних підприємств: «Управляюча компанія «Житлоко-
мунсервіс» ВМР», «Благоустрій», КМКП та «Вараський центр первинної медичної
допомоги».

Прийнявши рішення «Про уповноваження посадових осіб щодо складання про-
токолів про адміністративні правопорушення», члени виконкому тим самим упов-
новажили складати та направляти на розгляд адмінкомісії протоколи про
адміністративні правопорушення:

управління містобудування, архітектури та капітального будівництва виконав-
чого комітету Вараської міської ради (за статтею 152 КУпАП); КП «УК «Житло-
комунсервіс» ВМР» (за статтями 103-1, 103-3, 150, 151, 154, 183 КУпАП); КМКП
(за статтею 103-3 КУпАП); КП «Благоустрій» (за статтями 152, 153 КУпАП); відділ
муніципальної поліції ВК ВМР (за статтями 106-2, 152, за частинами 3-5 ст. 152-
1, 154, 160, 175-1 КУпАП); відділ економіки ВК ВМР (за статтями 155, 155-2, 156,
156-1, 159   КУпАП); служба у справах дітей (за частинами 5-6 ст. 184, 188-50
КУпАП); відділ «Центр надання адміністративних послуг» (за статтею 198
КУпАП); відділ реєстрації ВК ВМР (за статтею 197 КУпАП).

Рішення про включення квартири до числа службових та надання службового
житла учаснику бойових дій Абрамовичу Олегу Миколайовичу було прийнято од-
ноголосно.

Крім того, під час засідання члени виконкому вирішили провести перерозподіл
бюджетних призначень в межах міських програм, затвердили містобудівну доку-
ментацію та розглянули ряд питань щодо соціального захисту прав та інтересів
неповнолітніх мешканців нашої громади.


