
4 березня 2020 року в ЗОШ №5 відбувся тематичний
збір лідерів міської ради старшокласників учнівського са-
моврядування «Ватра» з теми «Харчування. Корисні по-
ради істини здоров’я» під гаслом «Здорове харчування –
здорова дитина» за участю представників від учнівського
самоврядування всіх шкіл міста Вараша та села Забо-
лоття, а натхненник і організатор заходу – координатор
міської ради старшокласників, заступник директора Бу-
динку дитячої та юнацької творчості – Олена Стадник.

Гостями та активними учасниками були міський го-
лова Сергій Анощенко, начальник управління освіти
Олена Корень, організатори харчування в школах
О.Кучеренко та М.Сиротюк, представники від батьківсь-
кої громадськості В.Гряділь, С.Пашко, Ю.Рабий, педаго-
гічні працівники.

Ведучі Богдан Хлібович та Валерія Лук'яневич спові-
стили присутніх про мотивацію обраної теми, її значу-
щість у житті кожного учня та важливість усвідомлення
того, що при вирішенні будь-яких проблемних питань
(якщо такі існують) надзвичайно важливо інформувати
про них оточуючих і це буде першим кроком до шляху їх
подолання. Тому привчити дітей до здорового харчу-
вання з дитинства - перший крок до формування здоро-
вої нації. А організація здорового харчування – це
маленька цеглинка у формуванні здорового організму
майбутнього покоління.

Міський голова Сергій Анощенко представив органі-
заторів харчування в школах, розповів про оновлені
їдальні в ЗОШ №4,№5, плани та проблеми, над якими
сьогодні працює міська влада щодо покращення харчу-
вання дітей.

Начальник управління освіти Олена Корень звернула
увагу на важливості і можливості покращення якості хар-

Прийміть найщиріші вітання з нагоди вашого професійного свята!
Стабільна та надійна робота сфери ЖКГ є однією з найважливіших скла-

дових господарського комплексу міста. Сьогодні у Вараші функціонують ко-
мунальні підприємства, в яких налічується понад 600 працівників. Без їхньої
роботи важко уявити повноцінне життя  нашого міста. Адже це – тепло й
затишок в оселях, охайність і чистота вулиць, стабільне функціонування гро-

мадського транспорту, доступні та якісні побутові послуги. 
В переддень свята хочу щиро побажати вам міцного здоров’я,

сімейного благополуччя,  успіхів та стабільності у нелегкій, але
такій потрібній справі. Нехай у ваших домівках завжди панує зати-
шок і тепло, в родинах – мир і злагода, а слова людської вдячності
щодня зігрівають вашу душу.

14 березня в Україні відзначають День українського добровольця. 
Сьогодні із впевненістю можна сказати, що саме завдяки добровольцям – їхній

мужності, відданості та патріотизму, у березні 2014 року, нам вдалося зупинити
російського агресора, дати змогу мобілізувати сили в тилу й озброїти армію. 

Дякую кожному, хто, ризикуючи власним життям, з честю і гідністю виконує
свій громадянський і військовий обов'язок, мужньо протистоїть ворогу. 

Бажаю вам і вашим рідним міцного здоров’я, благополуччя, родинного добро-
буту і мирного неба над головою! 

В цей день схилімо голови перед світлою пам’яттю тих героїв-добровольців,
яким не судилося повернутися до рідних домівок. Вони назавжди залишаться в
наших серцях. 

чування в школах, звернулася до присутніх надавати
свої пропозиції з власним баченням змін, які готові роз-
глянути, однак зазначила, що є загально визначені дер-
жавою санітарні правила, від яких відступатись ніхто
немає права, зокрема і під час формування меню.

На запитання дітей відповідали організатори харчу-
вання О.Кучеренко та М.Сиротюк, які уважно вислу-
хали всі пропозиції та зауваження не лише від дітей,
а і батьків та пообіцяли врахувати всі конструктивні
пропозиції, які лунали в залі.

Світлана Пашко надала пропозиції щодо змін у
весняному перспективному меню гімназії, В.Гряділь
відзначив гарно організовану роботу шкільної їдальні
в ЗОШ №4 та необхідність змін у роботі шкільної
їдальні ЗОШ №3 і запропонував всім разом працю-
вати над культурою обслуговування дітей за прикла-
дом сусідньої Польщі.

Опитування, які були проведені лідерами у всіх
школах напередодні заходу, показали, що понад 50%
дітей задоволені організацією харчування, однак про-
сять звернути увагу на оформлення обідніх столів у
шкільних їдальнях.

А на завершення - практична сторона, де лідери,
розділившись на ІІІ команди, самі спробували підго-
тувати меню, умовні страви із запропонованих ве-
дучими умовних продуктів. А діти із Заболоття ще і
пригостили самостійно виготовленими смаколиками.
Вразила присутніх і обідня зала шкільної їдальні ЗОШ
№5, екскурсією до якої завершився збір лідерів.

Збори лідерів міської ради старшокласників уч-
нівського самоврядування «Ватра», де піднімаються
важливі питання, що турбують наших дітей і які готові
вислухали, прийти на допомогу дорослі, в тому числі
і міська влада, стали доброю традицією у нашому
місті. Не будемо її порушувати і надалі! 

Місто: день за днем №09(633)4

Лідери учнівського самоврядування 
зібралися в ЗОШ №5

Направили чергове звернення щодо 
ситуації в медицині 

На сьогоднішній день питання передачі Дер-
жавного закладу «Спеціалізована медико-сані-
тарна частина №3 МОЗ України» у комунальну
власність залишається не вирішеним - розпоряд-
ження Кабінету Міністрів України щодо передачі
СМСЧ №3 відсутнє.

Враховуючи вищевикладене, з метою недопущення
погіршення рівня надання медичних послуг та уникнення
руйнування уже досягнутого рівня роботи СМСЧ №3, за-
безпечення реалізації державної політики в питаннях
стабільності атомної енергетики, цивільного захисту на-
селення на території стратегічного об’єкта та недопу-
щення зростання протестних настроїв та соціальної
напруги серед мешканців громади, виконавчий комітет
Вараської міської ради вкотре звернувся до Комітету
Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медич-
ної допомоги та медичного страхування та Міністра охо-
рони здоров’я України з вимогою:

- терміново вирішити питання щодо забезпечення фі-
нансовим ресурсом утримання Державного закладу
«Спеціалізована медико-санітарна частина №3 Міні-

Обговорили 
епідемічну ситуацію 

Про епідемічну ситуацію та готовність медиків Ва-
раша до прийому хворих з підозрою на коронавірус
говорили  5 березня 2020 року, під час засідання ко-
місії ТЕБ та НС.

Як розповів завідувач інфекційного відділення ДЗ
«СМСЧ №3 МОЗ України» Вячеслав Глушко, лікарі готові
надавати всю необхідну медичну допомогу пацієнтам,
мають чіткий план дій та поінформовані про те, що ро-
бити у випадку фіксації COVID-19.

«Коронавіруси – це велика родина респіраторних ві-
русів, що можуть спричиняти захворювання від звичай-
ної застуди до тяжкого гострого респіраторного
синдрому, - зазначив Вячеслав Глушко. - Вірус COVID-
19 новий, ще не до кінця вивчений, але хочу зауважити,
що панікувати не варто, адже в 80% людей цей вірус
протікає в легкій формі. Перебіг хвороби залежить від
імунітету людини. До зони підвищеного ризику належать
люди старшого віку та люди, які мають хронічні захво-
рювання, тож їм варто бути особливо обережними та
уникати місць масового скупчення людей.  

Для профілактики захворювання слід дотримуватись
стандартних рекомендацій: часто мити руки або оброб-
ляти дезінфікуючими засобами; під час кашлю та
чхання прикривати рот і ніс паперовою хустинкою, уни-
кати тісного контакту з усіма, хто має гарячку та ка-
шель, не споживати сирих чи недостатньо термічно
оброблених продуктів тваринного походження.

Найпоширенішими симптомами вірусу є головний
біль, кашель, лихоманка та утруднення дихання. Якщо
маєте хоч один з цих симптомів, одразу телефонуйте до
свого сімейного лікаря. Він порадить наступні кроки».

Нагадаємо, що на території Вараської ОТГ досі діють ка-
рантинні заходи. Зокрема, на підприємствах торгівлі, гро-
мадського харчування та побутового обслуговування
населення необхідно забезпечувати регулярне проведення
профілактичних дезінфекційних заходів, провітрювання та
вологе прибирання, контролювати дотримання персоналом
маскового режиму та здійснювати санітарну обробку техно-
логічного обладнання, виробничого інвентарю, зворотної
тари для перевезення харчових продуктів тощо.

Окрім того, з метою забезпечення санітарно-епідеміо-
логічного благополуччя населення на території міста
Вараш та села Заболоття, розроблено проєкт рішення
Вараської міської ради щодо утворення тимчасової про-
тиепідемічної комісії при виконавчому комітеті Вараської
міської ради та затвердження Положення про неї, місь-
кого оперативного штабу з питань запобігання зане-
сенню та поширенню гострої респіраторної хвороби,
спричиненої коронавірусом COVID-19. 

Відзначили з нагоди 8 Березня
Напередодні Міжнародного жіночого дня міський го-

лова Сергій Анощенко та керуючий справами виконав-
чого комітету Борис Бірук тепло привітали вараських
жінок зі святом весни – 8 березня.

За плідну працю на благо громади міста, високий про-
фесіоналізм, відданість справі, активну громадську по-
зицію та з нагоди Міжнародного жіночого дня, грамотами
та грошовими винагородами відзначили близько 30
жінок, представниць різних професійних галузей міста. 

Щирими словами подяки та грошовими винагородами
відзначили матерів військовослужбовців Збройних Сил
України, загиблих в зоні проведення АТО Галину Бори-
сівну Тарасюк та Ольгу Михайлівну Турик.

По завершенню офіційної частини заходу, талановиті
артисти Заболоттівського будинку культури подарували
присутнім свої творчі вітання та святковий настрій.

Шановні добровольці, учасники АТО та ООС!

З повагою міський голова                             
Сергій АНОЩЕНКО 

Шановні працівники житлово-комунального господарства 
і побутового обслуговування населення! 

З повагою міський голова                             
Сергій АНОЩЕНКО 

В Україні введено 
карантинні заходи 

На засіданні Кабінету Міністрів, 11 березня, затверд-
жено заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії
коронавірусної інфекції в Україні  та для недопущення
поширення COVID-19.

Зокрема, прийнято рішення виділити 100 млн грн на
першочергову закупівлю засобів індивідуального захи-
сту для поточних потреб міністерств, відомств та служб,
а також для поповнення держрезерву. Одночасно,
задля виконання цього рішення до 1 червня заборонити
експорт товарів протиепідеміологічного призначення,
щоб гарантувати забезпечення необхідними засобами
захисту населення.

Кабміном запропоновано введення обмежень на
проведення масових заходів, у яких запланована
участь 200 та більше осіб. Проведення спортивних за-
ходів можливе з дозволу міжнародних організацій, без
глядачів.

Також заплановано введення карантину в навчаль-
них закладах строком на три тижні, до 3 квітня.

12 березня - засідання
комісії ТЕБ та НС

ДО УВАГИ НАСЕЛЕННЯ!
Для безкоштовного отримання засобів індивідуаль-

ного захисту  органів дихання (респіраторів), усі меш-
канці громади можуть звернутися до відповідального
чергового (приміщення виконавчого комітету Вараської
міської ради, перший поверх).

У зв’язку із введенням в Україні карантинних заходів,
12 березня у виконавчому комітеті Вараської міської
ради відбудеться засідання комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, під голо-
вуванням міського голови Сергія Анощенка.

З результатами засідання та прийнятими рішеннями
можна буде ознайомитися завтра на офіційному веб-
сайті Вараськї міської ради: http://varash.rv.gov.ua

стерства охорони здоров’я України» у 2020 році;
- сприяти якнайшвидшому врегулюванню питання

підготовки та видання розпорядження Кабінету Міні-
стрів України про передачу Державного закладу
«Спеціалізована медико-санітарна частина №3 МОЗ
України» у комунальну власність Вараської міської
об’єднаної територіальної громади в особі Вараської
міської ради;

- забезпечити фінансування медичних послуг ліка-
рів у складі позаштатних постійно діючих військово-
лікарських комісій;

- забезпечити оплату медичних послуг при ліку-
ванні інфекційних захворювань;

- забезпечити оплату послуг з організації лікуваль-
ного харчування хворих в закладах охорони здоров’я;

- здійснити перерозподіл коштів, передбачених Мі-
ністерству охорони здоров’я України, та терміново
спрямувати ресурси на відшкодування вартості інсу-
лінів для лікування цукрового діабету, які забезпечать
в достатньому обсязі такі потреби протягом року. 


