
Відділом у справах сім’ї, молоді та спорту ведеться робота з оформлення 
подань документів на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня». 
Надійшло 4 клопотання на присвоєння почесного звання України «Мати- 
героїня» 4 жінкам вручена держ івна нагорода.

Відділом ведеться опрацювання документів та видача посвідчень дітей і 
батьків з багатодітної сім’ї. Вцгано 245 посвідчення: 179 посвідчення дитини з 
багатодітної сім’ї, 66 посвідчення батьків з багатодітної сім’ї та продовжено 
термін дії 432 посвідчень.

На території міста етаноле на 01.01.2019 року преживає 672 багатодітних 
сімей, де виховується 2651 дігей. Із них 485 повні сім’ї, 5 сімей, де діти 
виховуються батьком та 182 сімей, де діти виховуються матір’ю, 137 молодих 
сімей. 571 сімей потребують поліпшення житлових умов і 6 родини 
знаходиться у складних життєвих обставинах, 82 отримують державну 
соціальну допомогу малозабе теченим сім’ям. З метою підтримки даної 
категорії відділом у справах сіл/ ’ї, молоді та спорту буде проведено Новорічно- 
різдвяні свята для дітей та моло ді, новорічні ранки та вручено 500 подарунків.

На виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» 
від 04.09.2008 №375-УІІ, завдагь міської програми відпочинку та оздоровлення 
дітей на 2018 рік, затвердженої рішенням міської ради від 23.01.2018 №1000, з 
метою забезпечення ефективного оздоровлення та повноцінного відпочинку 
дітей, створення сприятливих умов для забезпечення освітньої, культурно- 
виховної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи, організації якісного 
медичного обслуговування та харчування дітей під час літніх канікул у 2018 
році, реалізовано рішення виконавчого комітету Вараської міської ради від 
17.05.2018 №94 «Про організацію літнього відпочинку та оздоровлення дітей 
міста у 2018 році»

Оздоровлення та відпоч шок дітей міста влітку 2018 року проходило 
згідно вимог чинного законодс вства України, відповідних законодавчих актів, 
розпоряджень голови обласне ї державної адміністрації, обласної програми 
оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку, санаторіїв на період до 2022 року, міської 
програми відпочинку та оздоро шення дітей на 2018-2020 рік.

Дитячі оздоровчі заклади в м. Вараш відсутні. Пришкільні табори у 2018 
році не створювались. Провехено 12 похідно-мандрівних таборів для різних 
категорій дітей.

Протягом оздоровчого періоду планувалось оздоровити понад 1200 дітей 
шкільного віку, що складає 22,4% (5355 дітей у віці від 7 до 17 років) за рахунок 
коштів різних джерел фінансує ання: Міністерства праці та соціального захисту 
населення України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, 

•міського бюджету; залучених коштів - ВП „Рівненська АЕС”, профспілка ВП 
«Рівненська АЕС», Церкви «Благодать» ХВЕП, батьків, підприємців, 
громадських організацій та інших джерел не заборонених чинним 
законодавством.

Протягом 2018 року постугами оздоровлення та відпочинку охоплено -  
2158 дітей. Послугами оздоровлення скористались -  150 дітей , в інших
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закладах відпочило 2008 дітей. В першу чергу на оздоровлення направлялись 
діти -  сироти, діти-інваліди, діти осіб, визнаних учасниками бойових дій (в т.ч. 
АТО), діти з багатодітних та мач озабезпечених сімей, талановиті і обдаровані 
діти, діти, диспансерної групи, з 5 ких оздоровлено:

діти-сироти, позбавлені батьківського піклування -  20 чол. (оздоровлено 
50% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - 20 з 40 дітей, 
що планувалось).

діти-інваліди - 34 чол. (68 %);
діти осіб, визнаних учасниками бойових дій (в т.ч. АТО)- 15 чол (33,3%) 
діти з багатодітних та малозабезпечених сімей -  36 чол. (29,3%); 
талановиті та обдаровані діти -  24 чол. (37%); 
діти, які перебувають на диспансерному огляді -  2 , чол. (31,3%)

З них за рахунок:
субвенції з міського бюджету до обласного -  85 дітей ( ПДЗ «ОДСОК 
«Країна мрій» - 81 дитина, КП ДС «Хрінники» - 4 дитини);

- путівок управління молоді та спорту ОДА - 34 дитини (ТОВ 
«Санаторій Барвінок» - 6 дітей-інвалідів, які потребують супроводу 6- 
супроводжуючих, ДП «УДЦ “Молода гвардія”» та «МДЦ “Артек”» -28 
дітей);

- направлено на оздоровз ення за рахунок коштів міського бюджету-
інвалідів з дитинства та членів їх сімей-супроводжуючих в санаторій 
«Скадовськ», м. Скадовс ж, Херсонської обл. - 24 чоловік (12 інвалідів 
дитинства та 12 батьків-супроводжуючих);

- управлінням праці та соціального захисту населення -  оздоровлено 20 
дітей-інвалідів ЧАЕС.

- коштів місцевого бюджету -  258 дітей. Проведено 12 похідно- 
мандрівних таборів, з них: 1 - похід-експедиція «Бурштиновий шлях» 
с.Антонівка - 11 чол. (10 дітей, 1-супроводжуючий); 2-вишкільно- 
оздоровчих наметових пабори «Свято весни-2018», заміський лісовий 
масив в районі СКД, «Закриття таборового сезону», поблизу с.Шпанів 
Рівненського району - 50 чол. (48 дітей, 2-супроводжуючих); 1-пластовий 
мандрівний табір «Цвіт папороті -  2018» Біле озеро - 30 дітей; 2-виїзних 
наметових табори «Лебедівка-2018», урочище «Лебедівка» Одеської обл., 
ГДО «Ольбери» та ГО «Станиця Вараш Пласту-НСОУ» - 36 чол. (32 
дитини та 4 супроводжуючих); 1- мандрівна похід-експедиція «Карпати- 
2018», с.Ворохта Івано-Франківської обл. -  12 чол. (10 дітей, 2- 
супроводжуючих); 1- оздоровчо-тренувальний табір вихованців 
баскетболу «Карпати-баскет», с.Верховина Івано-Франківської обл. -  13 
чол. (12 дітей, 1-супроводжуючий); 1-пластовий новацький історичний 
табір присвячений 27-й річниці Незалежності України, с.Іловиця 
Тернопільської обл. - 10 чол. (9 дітей, 1-супроводжуючий); 2-походи 
«Карпати-2018», м. Долина Івано-Франківської обл., «Тріщава», 
с.Антонівка Володимирецького району Рівненської обл. - 32 чол. (28 
дітей, 4-супроводжуючих); 1- тренувальний табір з альпінізму 
«Дюльфер», лісовий мгсив між с.Соснове та с.Маринин Березнівського 
району Рівненської обл. -  10 чол. (9 дітей, 1-супроводжуючий).



- також за кош ти місцевого бюджету - проведено 4 -  екскурсії для дітей 
з особливими потребами, з них: національний дендропарк «Софіївка» м. 
Умань Черкаської обл.,- ЗО чол. (15 дітей та 15- супроводжуючих), до 
Луцького зоопарку - ЗО тол. (15 дітей та 15- супроводжуючих) та озера 
Білого - 40 чол. (20 дітей та 20- супроводжуючих), в Почаївську Лавру, 
м.Почаїв Тернопільської обл. - 40 чол. (20 дітей та 20-супроводжуючих). 
Виділено на оздоровчу компанію з міського бюджету -  604,8 тис.грн., в 
тому числі:

- передано субвенцію з міського бюджету до обласного в сумі -  335,7 
тис.грн.,

- придбано 24 путівки для інвалідів з дитинства на суму 96 тис. грн.;
- на проведення мандруючих таборів — 138 тис. грн.;
- транспортні послуги -  35,1 тис.грн.

Станом на 01.01.2019 рогу використано -  596,2 тис. грн.
- позабюджетних кош тів (підприємств, установ, організацій міста, 
батьків) - 1770 дітей, з них :
- ВП «РАЕС» -  1020 дітей (літній табір «Водограй» Закарпатської обл., 
дитячий табір «Black Sea Camp» Одеської обл. та РОК «Біле озеро»)
- літній табір «Територія дружби» Церкви «Благодать» ХВЕГІ, відпочило
-  750 дітей.
- батьківська доплата за путівки - 82 тис.грн. (в санаторії Рівненської обл.
- 31,1 тис.грн., та ДП УДЦ «Молода гвардія», МДЦ «Артек» - 50,9 
тис.грн.)

Протягом літнього перісду систематично працювали підліткові клуби за 
місцем проживання, гуртки та секції в позашкільних навчальних закладах, які в 
літній період займаються організацією змістовного відпочинку дітей та підлітків 
(походи, екскурсії, виїзди на Біле озеро, відпочинок на спортивних 
майданчиках, в лісопарковій зоні, на березі річки з організацією конкурсів, 
розваг, змагань, тематичних бесід, вікторин).

Активним був відпочинок членів молодіжних громадських організацій 
«Пласт», «Ольбери» та «Дитячий Альпійський Рух України», із залученням: 
дітей -  сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей -  інвалідів, 
неповнолітніх схильних до правопорушень. За рахунок коштів міського 
бюджету з ними було проведеї о значну кількість мандруючих таборів на Білому 
озері, Одеській обл., та похід-експедицій в Карпати, в Івано-Франківську, 
Тернопільську та Рівненську обл.

З метою привернення угаги громадськості до актуальних проблем щодо 
подолання насильства в сім’ї та підвищення рівня обізнаності населення із 
зазначеної проблеми відділом у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого 
комітету Вараської міської ради спільно з міським центром соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді та службою у справах дітей було організовано та 
проведено у місті Вараш інфсрмаційну кампанію до Всеукраїнської акції «16 
днів проти насильства» з 25.11 2018-10.12.2018 року.

З метою забезпечення нформування населення міста про проведення 
акції, привернення уваги жителів міста та актуалізації проблеми насильства в 
сім’ї розміщено інформаційно-просвітницький матеріал на офіційному веб- 
сайті Вараської міської ради та соціальних мережах «16 днів проти



насильства», «Молодь проти насильства», соціальну рекламу із протидії 
домашньому насиллю із зазначенням номеру «Гарячої лінії» з попередження 
домашнього насильства, торгів.! і людьми та тендерної дискримінації. В усіх 
загальноосвітніх школах міста відбудуться виховні години на тему «Ні! 
Насильству в сім’ї», а в підліткових клубах -  конкурси плакатів, малюнків. Під 
час проведення заходів розпог сюджуються плакати та листівки соціальної 
тематики.

Протягом року проводиться Всеукраїнська інформаційно-профілактична 
акція «Відповідальність починається з мене». Працівниками відділу у справах 
сім’ї, молоді та спорту спільно і міським центром соціїиіьних служб для сім’ї, 
дітей та молоді, службою у справах дітей здійснюється обстеження 
торговельних закладів, які продгють алкогольні напої та тютюнові вироби.

Для впровадження ефективної політики з протидії торгівлі людьми з 
метою інформування населенні міста про небезпеку трудової експлуатації, 
сексуального насильства, запоЗігання потрапляння в ситуації, пов’язані із 
торгівлею людьми проведено інформаційну кампанію до Всесвітнього дня 
протидії торгівлі людьми. Також інформаційні картки розміщені у 
маршрутках, таксі, які курсують по місту, на інформаційних стендах, а на 
офіційному сайті міської ради розміщена інформація та контактні дані осіб, які 
забезпечують реалізацію заходів у сфері протидії торгівлі людьми.

На інформаційному стенді відділу праці, охорони праці та соціально- 
трудових відносин управління розміщені інформаційні буклети щодо 
профілактики торгівлі людьми, які містять телефони національної гарячої лінії 
з протидії торгівлі людьми, інформацію щодо дії особи, яка має намір виїхати 
за кордон з метою працевлашту іання, тощо.

Упродовж 2018 року Вараською міською філією Рівненського ОЦЗ за 
участю відділу у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету 
Вараської міської ради, про іедено ряд тематичних семінарів з питань 
запобігання торгівлі людьми та експлуатації дитячої праці, зокрема:

Водночас, відповідна інформація та тематичні буклети розміщені на 
стендах міського центру за інятості та є доступними широкому колу 
отримувачів послуг.

На виконання Комплексної програми підтримки сім’ї, дітей та молоді 
міста на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 23.01.2018 
№999 організовувано змістовне дозвілля для дітей та молоді, із залученням їх 
до проведення традиційних загальноміських свят, зокрема:

- День молоді;
- День Соборності;
- День Конституції;
- День матері;
- День сім’ї;
- День захисту дітей;
- День міста;
- День Незалежності України;
- День захисника України
- День Збройних Сил України;
- Новорічно-різдвяні свята для дітей та молоді та інше.



Відділом у справах сім’ї, молоді та спорту проводиться оздоровлення 
дітей віком до 17 років до яких зідносяться також талановиті та обдаровані діти 
- переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних 
олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад.

З метою створення уіуов для реалізації комплексу заходів щодо 
організації цікавого та змістоіного дозвілля дітей та молоді, для всебічної 
підтримки формування й розвитку громадянської активності та соціального 
становлення молоді, збереження традиційних сімейних цінностей було 
розроблено Комплексну програму підтримки сім’ї, дітей та молоді міста на 
2018 -  2020 роки, затверджену р ішенням міської ради від 23.01.2018 №999.

Місце державної молодіжної політики в системі пріоритетів суспільного 
розвитку та стан, у якому перебуває молодь України -  один з основних 
показників рівня розвитку держ зви і суспільства.

Сьогодні молодь -  уразлива частина населення. Вона потребує захисту, 
допомоги і підтримки з боку держави та суспільства.

Координуючу роль у реалізації державної молодіжної політики на 
території міста, відповідно дз положень Закону України «Про сприяння 
соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» покладено на відділ у 
справах сім’ї, молоді та спорту зиконавчого комітету Вараської міської ради.

Події, що відбуваються нині в Україні, засвідчують необхідність 
виховання підростаючого покоління в дусі патріотизму, національної 
приналежності, військово-патрі етичного спрямування.

Завдяки тісній співпрац відділу у справах сім’ї, молоді та спорту 
виконавчого комітету Варасьгої міської ради з дитячими та молодіжними 
громадськими організаціями міста: МГО «Станиця Вараш Пласту -
Національної скаутської організації України», ГДО «Ольбери», ГДО «Дитячий 
альпійський рух України», Молодіжної ради при міському голові, проведено 
ряд заходів із національно-патріотичного виховання за участю дітей та 
учнівської молоді міста, зокрема «Урочисті проводи молоді міста, яка призвана 
на службу до лав Збройних Сил України», акцію «Велодень - 2018», 
«Олімпійський день бігу», змагання з пляжного футболу, паркового волейболу, 
фестиваль фарб з нагоди Дня молоді, «Урочисті проводи молоді міста, яка 
призвана на службу до Національної Гвардії України», майстер-клас із 
розмальовки пряників у патріотичному стилі до Дня Незалежності України, 
військово-спортивні змагання «Ну-мо, хлопці-козаки», спортивно-туристський 
зліт «Золота осінь -  2018», та захід з нагоди святкування Дня Збройних Сил 
України.

На заходи Комплексної програми підтримки сім’ї, дітей та молоді міста 
на 2018-2020 роки з міського бюджету виділено 282,8 тис.грн. Станом на 
01.01.2019р. проведено 45 захоцв на суму 186,8 тис.грн.. Закуплено 24 путівки 
на оздоровлення 12 інвалідів з дитинства та 12 батьків-супроводжуючих на 
суму 96,0 тис. гри. Основні цілі та завдання у 2018 році виконано, мету 

Досягнуто.



На виконання «Програми розвитку фізичної культури і спорту в місті на 
2018-2020 рік» інформуємо, що за звітний період спортсмени м.Вараш брали 
активну участь в змаганнях різного рівня, а саме: 7 березня в м.Рівне 
СДЮСШОР відбулися змагання з плавання в програмі обласної Спартакіади 
серед дітей з інвалідністю Рівнег ської області, як II етап Спартакіади «Повір у 
себе».

Змагання проводилися серед дітей з порушенням опорно-рухового апарату 
та вадами слуху. Від м.Вараш було представлено 2 спортсмена, Макаров 
Матвій виборов 2 перших місця на дистанціях 50 та 100 метрів вільним стилем. 
При цьому виконав 3-й дорослий розряд. Мирза Давид виборов 1 місце на 
дистанції 50 метрів на спині, та 2 місце на дистанції 50 метрів вільний стиль. 
При цьому виконав 1-й юнацький розряд.

3 29.03 по 01.04.2018 рок) в м.Полтава пройшов Чемпіонат України з 
кікбоксингу серед юнаків. Від нашого міста взяли участь четверо: Тарасенко 
Олена - 1 місце у фул-контакті, II місце у лайт- контакті; Герасимчук Ангеліна - 
І місце у фул-контакті, II місце у лайт-контакті; Іпатов Кирило - III місце у 
лайт-контакті, V місце у фул-кочтакті; Полюхович Максим - III місце у лайт- 
контакті.

23-28 березня в ч у д о в о м у  прикарпатському місті Коломия відбувся 
чемпіонат України з пауерліфтингу серед вихованців спортивних шкіл. 
Помірятись силою на змаганнях прибуло 232 спортсмена, які представляли 40 
спортшкіл із 20 регіонів держави

Наше місто на даних змаганнях представляли: Байкалова Анна 2004 р.н., 
Луканіна Поліна 2006 р.н., Якуб^ шин Григорій 2006 р.н., Бірук Антон 2000 р.н.

Наші юні атлети вдало виступили та підняли свої «кращі кілограми». Анна 
Байкалова, власна вага якої станэвить 36.4 кг, в сумі триборства підняла 137.5 
кг і стала чемпіонкою в своїй ваговій категорії. Дебютант змагань з 
паурліфтингу Григорій Якубишин з вагою 44.60кг зібрав суму 180 кг і 
забезпечив собі п’яту позицію турніру. Поліна Луканіна з власною вагою 42.2 
кг здобула золото, зібравши суму триборства 135 кг та в абсолютній першості 
за формулою Вілкса стала бронзовою призеркою змагань у віковій групі 2005- 
2006р.н. Чудово виступив лідер нашої команди призер чемпіонату Європи та 
Світу 2017р., член збірної команди України Антон Бірук, який вперше виступав 
у ваговій категорії до 105 кг. Антон присів з штангою на плечах 255 кг, цей 
результат перевищує рекорд України на 5 кг. В сумі він підняв 670 кг і піднявся 
на першу сходинку п ’єдесталу. Е загальній першості за сумою балів наш земляк 
став абсолютним чемпіоном Укзаїни серед юнаків до 18 років, підтвердивши 
ще раз своє лідерство та право гредставляти нашу країну на чемпіонаті світу 
2018р., який буде проходити в Канаді в червні.

В командному заліку наша команда посіла 2 місце і була нагороджена 
кубком та дипломом.

04 - 05 квітня 2018 року в м.Рівне в СДЮШОР № 2 пройшов відкритий 
чемпіонат Рівненської області з плавання серед юнаків та дівчат 2006,2007,2008 
р.н.

В змаганнях приймали участь спортсмени з різних куточків області 
(всього понад 200 спортсменів). Команда м.Вараш була представлена 18-тю 
спортсменами, які вибороли: 10 золотих, 9 срібних та 7 бронзових медалей.



4-18 квітня в м. Славутич Київської обл. пройшов чемпіонат України з 
важкої атлетики та 27 традиції ший відкритий всеукраїнський турнір пам'яті 
Героїв Чорнобиля, в якому взяло участь 22 команди з регіонів держави та 
команда сусідньої Білорусії. Загглом 331 учасник.

17-19 квітня 2018 року проходив третій (обласний) етап Всеукраїнської 
спартакіади серед допризовної молоді у 2018 році. За результатами спартакіади 
наша молодь виборола п’яте загальнокомандне місце із 17 команд міст та 
районів області.

20 квітня в місті Рівне відбувся третій етап Всеукраїнського спортивно- 
масового заходу серед дітей "Олімпійське лелеченя". В даних змаганнях 
прийняло участь 13 команд. Наше місто було 
представлене переможцями другого етапу - командою ЗОШ №3. За 
результатами змагань наша команда виборола II місце у представленні команди 
та III місце в Олімпійській вікторині, а в загальному заліку посіли IV 
загальнокомандне місце.

20-22.04.2018 року в м.Березне пройшов відкритий всеукраїнський турнір 
з греко-римської боротьби серед юнаків, пам'яті ЗТУ С. Коваля. В змаганнях 
прийняло участь 350 юних борців. 16 команд з 12 областей України та 
Німеччини. Дуже вдало вистугили спортсмени м.Вараш: Якубишин Григорій 
в.к.47 кг - 1 місце, Суліковськнй Богдан в.к. - 50 кг.- 1 місце, Іллюк Максим 
в.к.27 кг.- 2 місце.

19-21 квітня в м.Рівне відбувся 45-й Всеукраїнський турнір «Кубок 
Рівного» з легкої атлетики. В змаганнях приймали участь ЗО команд зі всієї 
України та команда м.Бреста (Білорусія) -  всього 396 учасників.

Команду міста представляй сім спортсменів. Наші атлети показали такі 
результати: III місце -  Татусі Анастасія 100м з/б -17,3с., III місце -  Єсик 
Назарій довжина -  5,70см. та III місце в естафеті 4x100 м серед чоловіків (Єсик 
Назарій, Марків Дмитро, Харег ко Віталій, Ловин Дмитро) з результатом -  49,0 
с.

З 25 по 29 квітня в шаховому клубі міста Рівне проходив рейтинговий 
турнір «Шахові надії -  2018 >. За коловою системою виборювали звання 
чемпіона 10 кращих перепекти зних юних шахістів з Рівного, Костополя, Дубна 
та Вараша.

Переможцем турніру став дубенчанин Бондарчук Богдан, а учень ЗОШ№ 1 
м.Вараш Кот Андрій здобув 2 місце, набравши однакову кількість балів з 
переможцем.

04-06.05.2018 року в м.Тернопіль пройшов традиційний турнір з греко- 
римської боротьби серед юнак в "Орлятко". За участю 358 борців з 14 областей 
України та команд Чехії та Молдови. Вдало відборолись юні борці нашого 
міста: Іллюк Максим в.к.27 кг 2 місце; Якубишин Григорій в.к.44 кг - Змісце.

У спортивному залі ЗОШ № 1 пройшов І етап міського фестивалю «Мама, 
.тато, я -  спортивна сім’я», з нагоди Міжнародного дня сім’ї. Фестиваль 
проводився з метою форму зання свідомої потреби до занять фізичною 
культурою у колі сім’ї, прогаганди здорового способу життя та визначити 
найкращу команду від міста для участі в обласному етапі «Мама, тато, я -  
спортивна сім’я».

Після урочистого відкриття учасники фестивалю, а це 12 сімей (Леонтюк, 
Савчук, Полюхович, Гуцало, І  адошко, Федорчук, Войнович, Булан, Маркелюк,



Булда, Кедич, Вознюк) мали змогу взяти участь у різноманітних естафетах, у 
яких вони виявляли свої найьращі спортивні якості. Зокрема, у програмі 
змагань були спортивні естафети: «Футбол», «Боулінг», «Спортивна вежа», 
«Комбінована» та «Літаючі диски». Також команди повинні були проявити 
свою ерудицію, відгадавши за 5 хвилин 20 питань вікторини. У загальному 
підсумку змагань перемогу здобула сім’я Маркелюків у складі: Тетяни, Романа 
та їхньої доньки Соломії. Вони вибороли право представляти м.Вараш в 
обласному етапі «Мама, тато, я -  спортивна сім’я», який відбудеться в м. Рівне 
13 травня.

10 - 12 травня 2018 року в м.Рівне в СДЮШО+ № 2 пройшов літній 
чемпіонат Рівненської області з плавання серед юнаків 2004 р.н. та молодших 
та дівчат 2005 р.н. та молодших.

В змаганнях приймали участь спортсмени з різних куточків області 
(всього понад 100 спортсменів). Команда м.Вараш була представлена 10-тю 
спортсменами, які вибороли : 8 золотих, 5 срібних та 1 бронзова медаль.

З 10 по 13 травня в м. Павлоград (Дніпропетровська обл.) проходив 
Чемпіонат України з кікбоксингу серед дорослих. Рівненську область на цих 
змаганнях гідно представили спортсмени з м.Вараш.

Так у ваговій категорії 69 кг Шенкаренко Ілля посів третє місце в розділі 
лайт - контакт, Олег Крисюк, у ваговій категорії 86 кг, здолавши всіх своїх 
суперників, зайняв перше місце, а в надважкій категорії +91 кг, Бірюков 
Валерій (військовослужбовець в/ч 3045) зайняв друге місце в розділі фул- 
контакт і в заключному поєдиньу розділу лайт-контакт (фінальному) перемігши 
з роздільним рішенням суддів майстра спорту України з Івано-франківська, 
поставив крапку у вдалому виступі наших спортсменів у Чемпіонаті України.

Паралельно проходив і турнір найсильніших кікбоксерів України серед 
юнаків, де вдало виступив вихованець КДЮСШ ВП РАЕС Грінченко Василь, 
який у ваговій категорії 57 кг, зайняв друге місце в розділі лайт-контакт, і 
перше в розділі фул-контакт.

З 19 по 20 травня в м. Луцьк проходив відкритий турнір КДЮСШ № 1 м. 
Луцьк зі стрільби кульової. Рівненську область на цих змаганнях гідно 
представляли спортсмени з м. Вараш.

Вихованці секції стрільби кульової продемонстрували хорошу фізичну та 
психологічну підготовку, яка в результаті принесла їм призові місця. У вправі 
ГП-4 серед юнаків перше місце посів Надяб Ярослав, друге місце здобув 
Пінчук Роман, а третім став Семенов Павло. Серед дівчат у вправі ГП-4 друге 
місце здобула Малафійчук Анна, а третьою стала Щур Богдана.

17-19 травня в м.Рівне проходив літній чемпіонат Рівненської області з 
плавання серед юнаків. В змаганнях приймали участь команди ДЮСШ-3 м. 
Рівне, СДЮШОР м. Рівне, ДЮСШ м.Березне та команда м.Вараш. Команда 
міста Вараш зайняла три перлих місця у естафетному плаванні: (4х100в/с 
юнаки, 4х100в/с змішана, (4x130 комбінована), а також два наших вихованці 
виконали норматив 1 дорослогс* розряду: Козодой Олександр на дистанції 200м 
к/п -  результат 2,27,0с та Максимчук Софія на дистанції 50м в/с з результатом 
0,30,49с.

23-24 травня в м.Рівне проходив відкритий чемпіонат області з плавання 
серед юнаків та дівчат 2009, 2( 10 років народження присвячений дню Європи. 
У змаганнях приймали участь 252 спортсменів.



Команда міста Вараш виборола: три І місця, три II місця та шість третіх 
місця. Кращим спортсменом змагань визнано вихованку нашого міста 
Коротенко Дінару (тренер Усазенко Назар), яка з великим відривом виборола З 
перших місця. Найближчим г асом Динара братиме участь у Лізі плавання 
(дитячий чемпіонат України), який відбудеться у м.Львів з 1 по 3 червня 2018 
року.

1 червня у приміщенні центру дозвілля м.Вараш відбувся IV міський 
дитячий шаховий турнір «Кубок Полісся», приурочений Дню захисту дітей.

1-03 червня 2018 року в м.Львів пройшов ІІ-й етап Ліги плавання України 
серед юнаків 2006 р. н., та молэдших і дівчат 2007 р.н. та молодших.

В змаганнях приймали /часть спортсмени з усіх куточків України та 
запрошена команда з Мінська всього 720 спортсменів ). Команда м.Вараш була 
представлена 6-ма спортсменами, які вибороли : 4 перших, 6 других та 1 третє 
місце.

2-3 червня в м.Рівне проходив відкритий чемпіонат Рівненської області з 
пауерліфтингу.

В особистому заліку Гл /хайкін Вадим виборов І місце пауерліфтингу 
(655кг) та II місце жим лежача (165кг) вагова категорія 93кг. Кльок Іван І місце 
жим лежачи (165кг) вагова категорія 105кг. Романчук Олександрі місце жим 
лежачи (150кг) вагова категорія 74кг та III місце в абсолютній першості жим 
лежачи. Андреев Сергій І місце жим лежачи (220кг) вагова категорія 
93кг. Намуйлик Олександрії місце пауерліфтингу (510кг) та III місце жим 
лежачи (150кг) вагова категорія 105кг.

Команда міста Вараш в своїй скарбничці має: 4 золотих, 2 срібних та 2 
бронзові нагороди.

В командній боротьбі ьаші спортсмени вибороли третє місце в жимі 
штанги лежачи.

09-10.06.2018 року в м.Рівне на стадіоні «Авангард» відбулись змагання 
чемпіонату Рівненської області з легкої атлетики. Змагання проходили у двох 
вікових групах (2001-02, 2003-04р.н і молодші).

У змаганнях взяло участь більше 200 учасників 12 команд. Від міста 
Вараш в змаганнях приймали участь сімнадцять спортсменів. Юні легкоатлети 
змагались у таких дисциплінах: біг 100 метрів, 200 метрів, 400 метрів, 800 
метрів, 1500 метрів, 3000 метрів, метання спису, штовхання кулі, стрибок у 
довжину, потрійний стрибок, с трибок у висоту.

Наші досягнення: Тату с ь Анастасія І місце -  стрибки у довжину з 
результатом 4м 99см та І міс де - потрійний стрибок з результатом 10м 47см; 
Ловин Дмитро І місце - стрибш у висоту з результатом їм  70см; Єсик Назарій 
II місце -  стрибки у довжину з результатом 5м 42см; Мотько Владислав II місце 
- стрибки у висоту з результатом їм  35см; Басюк Маргарита II місце - біг 200м з 
результатом 28,3с; Марків Дмитро III місце - біг 100м з результатом 12,1с; 
Козодой Андрій III місце - біг 200м з результатом 25,4 с.

Спортсмен із Вараша Антон Бірук став чемпіоном Світу серед юнаків у 
класичному пауерліфтингу. З иагання відбуваються канадському місті Калгарі 
та фінішують 17 червня. На турнірі Антон показав наступні 
результати: присідання - 260 кг, жим - 152,5 кг, тяга - 270 кг, сума - 682,5 кг. 
Виступав він у ваговій категор ії 93 кг. Тренує спортсмена Сергій Якубишин.



25-30 червня на РОК „Біле Озеро” проходив XIII Всеукраїнський 
Меморіал Анатолія Родіонова з шашок-64 за участю провідних шашкістів 
України та 26-28 червня відкритий кубок Рівненської області з шашок-64.

24 червня вже традиційно, у місті була проведена низка заходів 
присвячених Дню молоді. В рамках заходів на міському пляжі організовано 
змагання з паркового волейболу, а у ЗОНІ №1 на майданчику штучного 
покриття відбулися змагання з міні-футболу. Окрім того, 20 червня 2018 року 
на РОК «Біле озеро» з нагоди Дня молоді проведено фізкультурно-оздоровчий 
захід «Олімпійський день бігу». Учасники, котрі зайняли призові місця були 
нагороджені сувенірною продукпією «Спорт для всіх».

Команда держслужбовців міськвиконкому прийміїла участь в обласній 
спартакіаді серед держслужбовців з міні-футболу, баскетболу, волейболу, 
шахів, шашок, настільного тенісу, військово-спортивного багатоборства, 
більярду та боулінгу. За результатами змагань наша команда виборола III 
загальнокомандне місце.

23 серпня у приміщенні центру дозвілля «Лісова пісня» м.Вараш відбувся 
відкритий дитячий міський шапковий турнір присвячений Дню Державного 
Прапора та Дню Незалежності України.

Організатори турніру: віддіт культури та туризму виконавчого комітету 
Вараської міської ради, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого 
комітету Вараської міської ради, підлітковий клуб профкому ППО ВП РАЕС, 
КМШШФ.

35 учасників виборювали нагороди у 3 групах. Переможцем в старшій 
групі став Кот Андрій, 2 місце -  Ковальчук Дмитро, Змісце -  Лобанов Данило. 
Серед дітей віком до 13 років: 1 місце - Осипенко Максим, 2 місце - Євстратов 
Радій, 3 місце -  Печончик Рокан. У молодшій групі перемогу здобув Будь 
Матвій, 2 місце у Серова Андрія і 3 місце за Волощуком Давидом .

Кращі результати серед дів1 ат показали Якимюк Катерина (старша група), 
Озерська Наталія (середня група) і Зубач Євгенія (молодша група). Також 
організатори відмітили самих наймолодших учасників турніру: Омелянця 
Марка та Позняковську Олександру.

08-09 вересня в центрі дсзвілля відбувся відкритий дитячий шаховий 
турнір приурочений Дню міста Вараш та Дню фізичної культури і спорту в 
Україні, в рамках 4 етапу Кубка °івненської області з шахів серед дітей.

Організатори турніру: відд л культури та туризму виконавчого комітету 
Вараської міської ради, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого 
комітету Вараської міської радг, підлітковий клуб профкому ППО ВП РАЕС, 
КМШШФ.

36 шахістів розіграли мед;ші та цінні призи в 4 вікових категоріях. В 
старшій групі 1 місце виборов Кот Андрій, 2 місце -  Лобанов Данило, 3 місце -  
Ковальчук Дмитро (всі м.Вараш). Серед дітей 2005-2006 р.н. перемогу 
святкували гості нашого міста: 1 місце — Криворучко Микола (м.Рівне), 2 місце 
-  Булик Кирило(м.Костопіль), 3 місце -  Мамонець Дмитро(м.Рівне). Серед 
дітей 2007-2008 р.н. 1 місце -  Красовський Богдан(м.Костопіль), 2 місце -  
Осипенко Максим (м.Вараш) 3 місце -  Лобанов Микита(м. Вараш). 
Переможцями наймолодшої групи стали юні шахісти з м.Вараш: 1 місце -  Будь 
Матвій, 2 місце -  Волощук Давид, 3 місце -  Осипенко Володимир.



15 вересня 2018 року місто Вараш відзначало своє 45-річчя. Свято 
розпочалося з відкритого міського пробігу, де взяли участь усі бажаючі різних 
вікових категорій на дистанції ,5 та 8 км.

Надалі, своє святкування Вараш продовжив низкою спортивних та 
дитячих заходів, що включали в себе: змагання з міні-футболу серед юнаків 
2008-2009 років народження на базі загальноосвітньої школи №4; IX міський 
турнір з більярду «Кузнецо зська піраміда» пам’яті Віталія Магдича; з 
баскетболу серед дівчат і хлопців; дитячі перегони «Раллі на тарантасах»; бліц
турнір з шахів; квест-гра «Маршрутами Вараша».

З 12 по 17 вересня проходив чемпіонат України з сумо серед юнаків. 
Вдало виступили наші спортсмзнам — Григорію Якубишину, Євгену Пішому та 
Богдану Суліковському, у командній першості вибороли перше місце і стали 
чемпіонами. Прекрасні результати показав Григорій Якубишин: в особистій 
першості спортсмен посів друге місце у віковій категорії до 14 років та третє у 
віковій категорії до 12 років. У листопаді в Естонії, де у складі збірної України 
брав участь у чемпіонаті Європ а з боротьби сумо де виборов II місце.

22-23 вересня збірна ксманда міста приймала участь в чемпіонаті 
Рівненської області з важкої атлетики. За результатами змагань наші 
спортсмени вибороли II загальг окомандне місце.

26-30 вересня спортсмени міста приймали участь в Кубку України з 
кікбоксингу. За результатами змагань наші спортсмени вибороли чотири 
перших місця та одне друге.

Протягом жовтня проведено міські змагання з футболу на призи клубу 
«Шкіряний м’яч» серед юнаків 2005, 2006, 2007 та 2008 років народження.

07- 09 грудня 2018 року в м.Тернопіль пройшов 18 Всеукраїнський 
юнацький турнір з боротьби грзко-римської, пам’яті В.Дем’яного. В змаганнях 
прийняли участь 5 закордонних та 26 команд України, склад учасників 328 
спортсменів. Якубишин Григор 'й у вагові категорії 48 кг виборов 1 місце.

Питанню фізичної культури і спорту приділяється належна увага як 
пресою, так і телебаченням.

Начальник відділу 
у справах сім’ї та молоді

Заступник начальника віддіту, 
голова комітету фізичної 
культури та спорту А.Шкабура


