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Місто: день за днем
Шановні мешканці та гості міста!

Щиро вітаю вас із визначним державним
святом – Днем Конституції України!
Прийнятий у 1996 році Основний Закон України
став надзвичайно важливим політико-правовим документом, дієвою основою розвитку незалежної демократичної держави та консолідації української нації.
З нагоди свята щиро зичу всім міцного здоров'я,
родинного тепла і добробуту, мирного неба над
головою. Нехай кожен день дарує радість життя,
любов рідних і близьких, а кожне нове досягнення
сприяє процвітанню
нашої держави!
З повагою,
міський голова
Сергій Анощенко

Анонс подій
27 червня 2019 року у дитячій музичній школі Вараша
відбудуться урочистості та святковий концерт, приурочені
до 23-ї річниці Конституції України.
Гість заходу – народна артистка України Ніна
Матвієнко.
Початок о 16.00. Вхід вільний.
---------------------------------------------------------------------------День молоді у Вараші відзначать у неділю, 30 червня
2019 року, рядом спортивних заходів та яскравим фестивалем фарб «HOLI fest-2019».
Об 11.00 на штучному спортивному майданчику ЗОШ
№4 та міському пляжі пройдуть змагання з пляжного футболу та паркового волейболу.
А вже о 15.00 в міському Парку культури та відпочинку
розпочнеться фестиваль фарб «HOLI fest-2019». Там на
присутніх чекатимуть запальні танці, різноманітна вулична їжа, цікаві конкурси та призи, драйвові вокалісти та
святковий ярмарок

Освіта Вараша –
одна з кращих!
У 2018-2019 навчальному році державна підсумкова атестація у закладах загальної середньої освіти
проведена у формі зовнішнього незалежного оцінювання. До незалежного тестування готувались 358 випускників шкіл, з них - ЗОШ №1 – 84, ЗОШ №2 – 32,
ЗОШ №3 – 100, ЗОШ №4 – 47, ЗОШ №5 – 43, гімназії
– 46, Заболоттівська ЗОШ – 6.
Нагадаємо, що тестування у Вараші учасники складали лише з української мови та математики, інші
предмети - у місті Сарни та смт.Володимирець. Управлінням освіти був організований довіз дітей до пунктів
тестування за кошти міського бюджету.
Щодо навчальних предметів, то українську мову та
літературу складали всі випускники, решта предметів
- за вибором: хімію – 8 учнів, географію – 130, історію
України – 165, іноземну мову – 70, біологію – 57, математику – 221, фізику - 56.
Підсумки результатів проведення зовнішнього незалежного оцінювання показали, що учні, як і в попередні роки, були підготовлені належним чином, адже
достатній та високий рівень знань з усіх навчальних
предметів показала переважна більшість учасників тестування в усіх закладах освіти.
А учень Вараської загальноосвітньої школи №3
Руслан Волчецький отримав найвищі 200 балів з
хімії (вчитель Мельник Уляна Станіславівна)!
Впевнено показали хороші знання на незалежному тестуванні і 31 медаліст.
З них:
- ЗОШ №1 – 6 медалей (2 золоті та 4 срібні);
- ЗОШ №2 – 4 медалі (2 золоті та 2 срібні);
- ЗОШ №3 – 11 (5 золотих та 6 срібних);
- ЗОШ №5 – 3 срібні;
- гімназії – 7 (6 золотих та 1 срібна).
Золоті медалі підтвердили 15 випускників Вараша:
Ірина Сніжко, Діана Шатковська, Іванна Левкова,
Назар Щербачук, Руслан Волчецький, Олег Горяінов,
Єгор Грушевий, Богдана Ткачук, Тетяна Демчук, Маргарита Каліновська, Тетяна Панченко, Анна Походенко, Назарій Саворона, Михайло Черняхович, Віталій Яринич.
Срібні медалі підтвердили 16 випускників Вараша:
Володимир Артемчук, Євгеній Василишин, Андрій
Кот, Іван Сєров, Дмитро Зосімчук, Тетяна Сторожук,
Інна Драглюк, Сергій Басік, Михайло Михалець, Марина Павлова, Ольга Регещук, Анна Щавлінська, Дарина Мамчич, Данило Мороз, Іванна Тимощук,
Владислав Ковтунович.
Вітаємо всіх випускників із подоланням першої,
такої важливої, освітньої вершини. Нехай у вашому житті їх буде багато! Нехай здійсняться
всі мрії та задуми!
Щиро дякуємо педагогам за нелегку і клопітку
роботу. Успіх Ваших вихованців – це Ваш успіх!

Вручення документів
про освіту (11 клас)
Вараська ЗОШ №1 - 29.06.2019 (18.00), Палац культури.
Вараська ЗОШ №2 - 28.06.2019 (15.30), Палац культури.
Вараська ЗОШ №3 - 27-28.06.2019 (15.00), школа.
Вараська ЗОШ №4 - 29.06.2019 (13.30), Палац культури.
Вараська ЗОШ №5 - 29.06.2019 (15.40), Палац культури.
Вараська гімназія - 28.06.2019 (18.00), Палац культури.
Школа с.Заболоття - 29.06.2019 (18-00), Будинок культури.

Шановна молодь Вараша!
Молодість - час мрій і надій, пошуку свого життєвого шляху, бажання діяти, дивувати світ сміливими ідеями і досягненнями. У нашому місті
прекрасна молодь - розумна, активна і цілеспрямована, вона сміливо заявляє про себе і в роботі, і в навчанні, і в спорті, і в громадському житті.
Впевнений, що саме ваша творча уява, налаштованість на максимальний результат, енергія і успіхи, яких нині уже досягнуто – гарантія розвитку і
процвітання нашого міста і усієї України.
Невичерпної вам eнepriї, успіхів та
творчого натхнення!
Нехай не згасне вiра у добру долю
України, майбутнє якої у ваших руках!
Зі святом!
З повагою, міський голова
Сергій Анощенко

"Усі ми різні,
усі ми рівні"

№23(598)

Прозвітуються
перед громадою
У четвер, 27 червня 2019 року, відбудеться 34
сесія Вараської міської ради.
Під час засідання депутати опрацюють близько 100
питань порядку денного. Зокрема, буде розглянуто ряд
земельних та комунальних питань, депутатські запити
та звернення, проекти рішень «Про виконання у 2018
році міської програми соціального захисту та підтримки
учасників антитерористичної операції та членів їх сімей
– мешканців м.Вараш на 2018-2020 роки» та «Про
утворення юридичної особи – комунального некомерційного підприємства Вараської міської ради «Спеціалізована медико-санітарна частина»» тощо.
Окрім того, під час засідання буде заслухано звіти
керівників підприємств, до методів та результатів роботи яких у мешканців міста та депутатів назбиралося
чимало запитань. Перед громадою Вараша прозвітуються директор КП «УК «Житлокомунсервіс» ВМР»
Сергій Мушик та керівник ДЗ «СМСЧ №3 МОЗ України»
Олександр Коцюбинський.
Засідання сесії розпочнеться у великій залі
засідань о 10.00. Вхід вільний.

Сонце, море, пляж… Саме такі асоціації викликає
літо. І всі, чи то діти, чи то дорослі, з нетерпінням чекають його, щоб отримати масу позитивних емоцій і
заряд енергії на весь рік.
З нетерпіння чекали його і члени асоціації «Надія».
Адже кожного літа, дякуючи міській владі, вони мають
можливість провести десять чудових днів на березі Чорного моря. Тому червень для них дуже жаданий і особли21 червня 2019 року відбулося засідання місьвий. І от, 10 червня, 12 сімей, що виховують дітей та
молодь з інвалідністю, вирушили до Чорного моря.
кої координаційної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.
В ході засідання було заслухано інформацію ДЗ
«СМСЧ №3 МОЗ України» щодо ситуації в місті по захворюваності на туберкульоз та ВІЛ-інфекцію/СНІД.
Так, за поточний період 2019 року у місті виявлено 6
осіб з активною формою туберкульозу, всього на
обліку перебуває 20 таких хворих. Проводяться щеплення проти туберкульозу згідно з національним календарем, за період 2019 року проведено 32
вакцинації БЦЖ та 804 шкірних проб Манту.
З метою раннього виявлення туберкульозу оглянуто 10335 осіб, в тому числі флюорографічно – 8889
та рентгенографічно – 1446. Слід зазначити, що для
проведення флюорографічного обстеження немає
необхідності йти на прийом до лікаря, а бажаючим
обстежитися мешканцям міста достатньо звернутися
у 110 кабінет поліклініки.
Щодо захворюваності на ВІЛ-інфекцію/СНІД, то станом на 21 червня 2019 року на обліку знаходиться 85
Автобус, потяг, знову автобус і, нарешті, селище Ла- мешканців Вараша із захворюванням на ВІЛ-інфекзурне, де всіх гостинно зустрів санаторій «Чайка». Ска- цію/СНІД, обстежено 880 осіб, з них ВІЛ позитивних
зати, що дорога втомлює, це нічого не сказати, але воно не виявлено. В кабінеті 207 поліклініки ДЗ «СМСЧ №3
того варте. Скільки радості випромінювали дитячі очі, МОЗ України» функціонує кабінет «Довіра», де провоскільки позитиву йшло від їхніх емоцій – батьки не могли диться консультування, тестування на ВІЛ-інфекцію
натішитись і самі, забувши про втому, раділи разом з та організовується надання комплексної медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ, із дотримання умов
ними. На такій позитивній хвилі пролетіли всі 10 днів.
Звичайно, окрім сонця і моря, були і процедури для конфіденційності персональних даних.
Представники управління освіти про функціонуосіб з інвалідністю, були і розваги, святкування днів народження, були і екскурсії по селищу, були вечірні поси- вання в школах міста системи відеоспостереження,
деньки біля вогню, було все, що наповнювало любов’ю, що встановлена за рахунок коштів міського бюджету.
радістю, драйвом кожну душу.
За даними управління освіти, адміністрації шкіл та
Усі ми різні, усі ми рівні – цей слоган добре розуміє представники батьківських комітетів відзначають
наша міська влада, тож велика вдячність за ті справи, які ефективність запровадження міською владою сиви робите для осіб з інвалідністю. А за оздоровлення на стеми відеоспостереження, оскільки вона допомагає
морі – особлива подяка. Ви даєте можливість нам відчу- попереджувати негативні процеси в закладах освіти.
вати себе рівними, адже так важливо не залишитись на
Також розглянуто питання щодо виконання в поточузбіччі громади міста.
ному році міської програми протидії захворюванню на
Той морський запал члени асоціації привезли і до рідного туберкульоз, цільової соціальної програми протидії ВІЛміста. Хай іскорки радості ще довго не гаснуть у їхніх очах, інфекції/ СНІДу та обговорено ряд проблемних питань.
а запалюють на хороші справи тих, хто може допомогти.

Засідання
координаційної
ради

Асоціація захисту прав
інвалідів з дитинства «Надія»

Громадське
обговорення

Розглянули
питання безпеки
дорожнього руху

24 червня 2019 року, під головуванням заступника міського голови Ніни Зубрецької, відбулося засідання координаційної ради з питань безпеки
дорожнього руху.
Про технічний стан автомобільних доріг міста доповіла начальник відділу майна комунальної власності
Ірина Савченко. За кошти міського бюджету проведено
розмітку доріг, встановлено 290 бордюрів, зроблено ямковий ремонт доріг. В поточному році буде проведено
капітальний ремонт доріг по вулицям Енергетиків та Соборна, на 2020 рік заплановано ремонт доріг по вулицям
Рівненська та Паркова.
Завдяки впровадженню Програми з енергозбереження по місту було модернізовано систему вуличного
освітлення із встановленням світильників на основі світлодіодних технологій в кількості 677 одиниць, що дало
змогу значно покращити освітлення по вулицям Рівненська, Інженерна, Поліська, Мислибницька, Старорафалівська, майдані Незалежності та усім мікрорайонам
міста. В результаті економія при використанні електроенергії склала близько 20 %.
Члени координаційної ради розглянули проблемні
питання безпеки дорожнього руху, в т.ч. щодо стану
доріг, розмітки доріг, дорожніх знаків, сповільнювачів
руху та висловили свої пропозиції.
За результатами обстеження доріг, було наголошено
на окремих випадках відсутності дорожніх знаків та актуальності питання організації ефективної та цілеспрямованої роботи щодо покращення облаштування
Детальніше на офіційному сайті Вараської міської пішохідних переходів та забезпечення їх належного
освітлення.
ради: http://varash.rv.gov.ua/
З метою впорядкування розгляду питань щодо найменування та перейменування мікрорайонів, вулиць, провулків, площ, скверів та інших об'єктів на території
Вараської міської ради, виконавчий комітет Вараської
міської ради інформує про проведення громадського обговорення питання найменування провулків по мікрорайону Північний-1 за зверненням гр. Пашко К.С.
Громадське обговорення відбудеться 20 серпня 2019
року в приміщенні виконавчого комітету Вараської міської
ради (мала зала засідань 3-й поверх) о 17 годині.
Реєстрація учасників розпочнеться о 16.45.
Пропозиції щодо назви провулків просимо надавати
комісії з питань найменування та перейменування мікрорайонів, вулиць, провулків, площ, скверів та інших об’єктів на території Вараської міської ради в письмовій, усній
формі чи електронному вигляді на адресу: м.Вараш, майдан Незалежності, 2, 2 поверх, відділ планування територій та містобудівного кадастру Управління МАКБ ВК
ВМР, тел. (03636) 2-47-43, е-mail: ypr_makb@ukr.net до
20.08.2019 року.
Відповідальний за проведення громадського обговорення - голова комісії з найменування та перейменування
мікрорайонів, вулиць, провулків, площ, скверів та інших
об’єктів на території Вараської міської ради - Кречик Анатолій Іванович.
Результати громадського обговорення буде оприлюднено на офіційному сайті Вараської міської ради протягом 14 днів після закінчення строку подання пропозицій.

