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Місто: день за днем

16 травня – День
вишиванки
Вишиванка для українців - національна святиня і
оберіг, який символізує собою духовне багатство, мудрість і зв’язок поколінь. Це свого роду генетичний код
народу, що закладений в українцях з самого народження та відображає нашу національну приналежність,
неповторну ідентичність та самобутність.
16 травня мешканців Вараша запрошують долучитися до «Параду вишиванок», приуроченому Всесвітньому дню вишиванки.
Старт ходи від Свято-Покровського храму (навпроти Парку культури та відпочинку) о 16.00 год.

19 травня –
«Велодень» у Вараші

19 травня у місті Вараш відбудеться традиційна Всеукраїнська акція «Велодень», метою якої є популяризація велосипеда як зручного та екологічного виду
транспорту.
Велодень – це щорічне велосипедне свято, котре
збирає сотні велосипедистів, об’єднує абсолютно усіх
любителів велосипеда, незалежно від типу ровера та
стилю їзди.
Масовий велопробіг учасників заходу відбудеться за
маршрутом: майдан Незалежності – вул.Лесі Українки
– вул.Соборна – вул.Рівненська – вул.Енергетиків –
вул.Паркова – вул.Набережна – вул.Героїв майдану –
майдан Незалежності.
Збір о 09.30 (майдан Незалежності).
Початок акції о 10.00.
Запрошуються усі бажаючі!

Висловили
безмежну вдячність
День матері - одне із найзворушливіших весняних
свят, бо кожен із нас з дитинства і до останніх днів несе
у своїй душі єдиний і світлий образ матері. Святкування
Дня матері – це чудова можливість висловити свою безмежну вдячність за все, що роблять для нас наші мами,
за їх любов та розуміння.
11 травня, напередодні свята, в приміщенні виконавчого комітету Вараської міської ради зібралися мешканці Вараша, аби спільно відзначити світле свято, що
відновлює давню традицію вшанування матері - Богородиці, Матері - жінки, матері - України, як триєдиного
символу всеохоплюючої любові, віри та надії.
Зі словами привітань та вдячності до присутніх звернувся міський голова Сергій Анощенко: «Вам, нашим
матерям, ми завдячуємо найкращим, що довелося відчути в дитинстві. Ваша ласкава посмішка та щира підтримка зігріває та продовжує допомагати нам на всьому
життєвому шляху. У цей святковий день прийміть слова
вдячності, любові і пошани! Хай здоровими і люблячими будуть ваші діти, хай панує у ваших родинах
мир і злагода!»
За зразкове виховання дітей, забезпечення умов для
всебічного їх розвитку, виявлення турботи, високу відповідальність та з нагоди Дня матері, міський голова
нагородив грамотами виконавчого комітету: Любов Власенко, Світлану Волчецьку, Ларису Зубаль, Галину Кострицьку, Марію Ліннік, Любов Медяк, Віру Мельник,
Олену Мельник, Світлану Огороднік, Ніну Скібчик, Світлану Кондратюк, Олену Кухарець, Олену Ляшик, Віру
Павлусь, Тетяну Савонік, Наталію Сніжко, Людмилу
Ткач, Жанну Шемедюк, Наталію Шепетько, Галину Яйченю, Ольгу Примачик, Катерину Растємяшину, Валентину Сергійчук, Галину Слободу, Людмилу Соболєву,
Людмилу Герман, Наталію Макарчук, Ніну Рябову, Тетяну Сідову, Оксану Скибу, Тетяну Сніжко та Оксану
Стельмах.
Організатором заходу виступив відділ у справах сім'ї,
молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради.

Коли депутати почнуть
дбати про громаду?
14 травня 2019 року відбулося ІІІ пленарне засідання 33 сесії Вараської міської ради.
Для участі у роботі сесії зареєструвалися 26 депутатів ради. Однак, як виявилося, не усі народні
обранці прийшли на сесію для того, щоб працювати.
Частина депутатського корпусу, зокрема, депутати
від партії «БПП» (Є. Павлишин, Д.Ющук, А.Кніовець, О.Мензул, Н.Петрович), «Сили людей»
(К.Будь, С.Денега) та «УНП» (С.Жданюк), схоже,
прийшли на сесію лише з однією метою – зірвати
засідання та не допустити, аби було прийнято рішення щодо зниження тарифів та внесення змін до
бюджету міста.
Також в залі були присутні люди, які самопроголосили себе «громадою» міста – О.Дерев'янчук,
А.Маєвський та М.Дядюра. Ці, так звані громадські
«активісти», викрикуючи з місця образи, бігаючи
залом та провокуючи присутніх, також зробили все
можливе для того, щоб сесія не розпочиналася якомога довше.
Після двох годин суперечок ІІІ пленарне засідання таки відкрили. Порядок денний, до якого
внесли питання щодо зниження тарифів і внесення
змін до бюджету міста, було сформовано.
Втім, навіть після цього деякі депутати не заспокоїлися і не почали працювати. Аби не допустити
початок розгляду питань, першим з яких значилося
питання щодо зменшення тарифів населенню міста,
депутат від «Сили людей» Сергій Денега вдався до
крайніх мір – пошкодив робочий ноутбук міського голови, після чого вирвав мікрофон та викинув у залу.
Така вкрай неадекватна поведінка депутата спровокувала бійку у сесійній залі, в результаті якої в роботі засідання довелося оголошувати перерву.
Ситуацію коментує міський голова Сергій
Анощенко:
«Під час 4 пленарного засідання, яке відбудеться

наступного тижня, першим питанням порядку денного буде стояти питання щодо зниження тарифів
населенню міста, другим – щодо внесення змін до
бюджету та передбачення коштів на забезпечення
житлом учасників АТО, стипендії спортсменам
міста, ремонт ліфтів, капітальний ремонт доріг по
вулицях Енергетиків та Соборна, ремонт покрівель,
встановлення лічильників теплової енергії у житлових будинках міста та потреби медицини, спорту і
освіти.
У разі, якщо депутати не голосуватимуть за зниження тарифів та виділення коштів на розвиток
міста, буду пропонувати усім представникам Вараської міської ради здати посвідчення та готуватися до повних перевиборів ради – як депутатів,
так і міського голови.
Закликаю усіх народних обранців схаменутися та
зрозуміти, що люди хочуть жити в гарному спокійному процвітаючому місті та гордитися його розвитком, а не ходити напівзруйнованими дорогами
та спостерігати, як депутати обливають брудом
один одного. Забудьте про настанови своїх політичних керівників, голосуйте так, як підказує ваша
честь та совість. Подумайте нарешті про людей, які
свого часу довірили вам представляти свої інтереси».
Результати поіменного голосування депутатів буде опубліковано в наступному номері газети.
А чи потрібні місту депутати, які не голосують за
зменшення тарифів, не дбають про забезпечення
житлом учасників АТО, не думають про ремонт
доріг, будинків, медицину, освіту та спорт, а займаються лише поливанням брудом та політичними
інтригами – на усі ці питання дадуть відповідь мешканці міста під час наступних виборів.

Які зміни планують
внести до бюджету?
Вже декілька засідань поспіль депутати від партій «БПП», «Сила людей» та «УНП» не голосують
за внесення змін до бюджету міста. Свою бездіяльність пояснюють просто – їм не подобаються даний
проект рішення.
Спробуємо розібратися, чи є щось погане для
мешканців Вараша у запропонованих змінах.
Відповідно до проекту рішення, пропонується
передбачити кошти, зокрема, на такі потреби:
- забезпечення житлом учасників АТО (1 000 000 грн.);
- стипендії кращим спортсменам міста (231 000 грн.);
- ремонт будинку стоматполіклініки (1 477 220 грн.);
- придбання комп’ютерної техніки для вторинної
медицини (2 028 000 грн.);
- виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонт ділянок каналізаційної мережі (116
985 грн.);
- капітальний ремонт ліфтів у будинках, де немає
ОСББ (5 780 000 грн.);
- капітальний ремонт ліфтів у будинках, де створено ОСББ (5 660 000 грн.);
- капітальний ремонт покрівель (2 764 086 грн.);
- капітальний ремонт швів (2 000 000 грн.);
- встановлення лічильників теплової енергії (10
952 579 грн.);
- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво міні-футбольного поля та баскетбольного майданчика (80 000 грн.);
- капітальний ремонт укріплення правого берега

річки Стир (350 000 грн.);
- завершення капремонту ДНЗ №3 (71 711 грн.);
- поточний ремонт НВК №10 (600 137 грн.);
- введення в штат медичних сестер, капремонт
їдальні в ЗНЗ №1 (1 531 968 грн.);
- ремонт входу до інклюзивно-ресурсного центру
(52 476 грн.);
- завершення робіт по реконструкції ЗОШ №2 (2
000 000 грн.).
Окрім того, запланованими змінами передбачено
виділення коштів на виплату надбавок до заробітних плат педагогічним працівникам та направлення
близько 16 мільйонів гривень субвенції обласному
бюджету на капітальний ремонт доріг по вулицях
Енергетиків та Соборна.
З повним переліком пропозицій можна ознайомитись на сайті Вараської міської ради
(http://varash.rv.gov.ua).
В бюджеті міста є кошти на усі вищезазначені
потреби. Не вистачає лише бажання депутатів
від партій «БПП», «Сила людей» та «УНП» працювати на користь громади міста.
Дивно, коли депутати не розуміють простих
речей – не важливо, що вам подобається, а що
ні. Важливо - що саме потрібно громаді міста,
яка вас обрала. А з тим, що мешканцям Вараша
необхідні відремонтовані дороги, справні ліфти,
покрівлі, з яких не тече та затишні школи і садочки – складно посперечатися.

Найсвятіше в світі свято - День матері

Святкова концертна програма не залишила байдужим нікого у залі. Свої щирі музичні та танцювальні вітання дарували присутнім найталановитіші артисти
міста, музичної школи, Центру дозвілля і Будинку Дитячої та юнацької творчості: вихованці студії танцю «Грааль» (керівник Юлія Лакізюк-Крупіч), вихованці
ансамблю «Апельсин» (керівник Тетяна Іщук), вихованці студії вокального співу «Гармонія» (керівник Оксана Алексєєнко), Даміра Несіпбаєва, ансамбль
гітаристів (керівник Галина Бобрук), вихованці хореографічного гуртка «ФЛЕШ-данс» (керівник Іванна Муравинець), дует у складі Дарини Чирук та Романа Швеця,
солісти Центру дозвілля Іван Бублик, Катерина Крук та
Ельнара Мурсалієва.

Так – все найкраще, що є на землі, починається з
Мами. Без матері, як без Природи, не може обійтися
людство, оскільки мама, споконвіку, є найріднішою
і найдорожчою людиною. Про це не зі слів знають
матері, що виховують дітей з особливими потребами. Адже їхня турбота, піклування про своїх дітей
є найвищим проявом любові. Це в їхніх очах переплелися «любов, як цвіт лілеї» і «біль тривог».
Це вони, наче ластівки сиві оберігають своїх дітей
скільки Бог дає їм сили. Не кожна з них може в цей
день почути від дитини з інвалідністю слова вітань.
Та міська влада знайшла найкращі слова для цих
жінок. І напередодні свята, 11 травня, в гостинній
залі Центру дозвілля, вшанували матерів асоціації
захисту прав інвалідів з дитинства «Надія» святковим концертом та солодощами. Звучали щирі слова
подяки за їхнє терпіння, дивовижну мужність, з
якими вони, долаючи всі негаразди, впевнено ідуть
по життю, радіючи кожній його миті.
Всіх присутніх на святі єднала душевна атмосфера тепла і щирості. Як важливо кожній з цих
жінок відчувати, що вони не одні, що їх підтримують
і розуміють. І всі вони дякують за цю увагу міській
владі, в особі міського голови Сергія Анощенка, на-

родному депутату України Василю Яніцькому, відділу у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого
комітету Вараської міської ради та усім в чиїх серцях не міліє джерело милосердя та добра.
Асоціація прав інвалідів з дитинства «Надія»

